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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá využitím dat vysílaných letadly za účelem zkoumání tvorby 

kondenzačních stop za letadly. Z letových dat jsou na frekvenci 1090 MHz přijímány a 

filtrovány zprávy ADS-B, vybrané BDS registry EHS a meteorologické BDS registry. Informace 

přijaté z paluby letadla jsou vybírány pouze z vymezené oblasti sledované kamerami, ve které 

jsou pozorovány i kondenzační stopy. Pro spárování kondenzační stopy s letadlem a přijatými 

daty byl vytvořen metodický postup. Postup byl následně ověřen pomocí sledování 

kamerových záznamů a spárování s daty získanými z úložiště Ústavu letecké dopravy ČVUT 

v Praze, Fakulty dopravní. Zpozorované kondenzační stopy byly zařazeny do stanovených 

kategorií a byly k nim přiřazeny odpovídající dekódované informace. Na základě tohoto 

ověření byly vytvořeny návrhy pro možné zlepšení jednotlivých kroků postupu.  
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Abstract 

The Master´s thesis is concerned with aircraft derived data and its applicability for 

condensation trails research. ADS-B messages, selected BDS registers and meteorological 

BDS registers are received on 1090MHz frequency and filtrated from the received data. 

Information received from on-board systems of the aircraft are selected only from a delineated 

monitored area, where contrails are observed. A methodical process is created for the purpose 

of assigning the corresponding aircraft and received data to the created contrails. The process 

is lately verified based on watching video records and pairing with the appropriate data 

obtained from the Department of Air Transport at CTU in Prague, Faculty of Transportation 

Sciences data warehouse. The contrails are classified into given categories and decoded 

information was assigned to them. Suggestions for possible improvement of the particular 

steps of the process are created based on previous verification. 
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Seznam použitých zkratek 

ACARS Aircraft Communications Addressing and 

Reporting System 

Systém digitální komunikace mezi 

letadly a pozemními stanicemi 

ACAS Airborne Collision Avoidance System Palubní protisrážkový systém 

ADS Automatic Dependent Surveillance Automatické závislé sledování 

AMDAR Aircraft Meteorological Data Relay  

A-SMGCS Advance Surface Movement Guidance and 

Control System 

 

ATC Air Traffic Control Služba řízení letového provozu 

BDS Comm-B Data Selector Označení pro registr odpovídače 

CAP Controller Access Parameters  

CRC Cyclic redundancy check  

DAP Downlink Aircraft Parameters Souhrnné označení pro data z EHS 

registrů 

DF Downlink Format Formát sestupného spoje 

DME Distance Measuring Equipment Zařízení sloužící k měření vzdálenosti 

mezi letadlem a DME majákem 

EHS Enhanced Surveillance Rozšířené sledování Módu S 

ELS Elementary Surveillance Základní sledování Módu S 

GICB Ground Initiated Comm-B   

GNSS Global Navigation Satellite System Globální navigační systémy 

GS Ground Speed Rychlost vůči zemi 

IAS Indicated Air Speed Indukovaná rychlost 

ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví 

INS Inertial Navigation System Inerciální navigační systém 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Mezinárodní výbor pro změnu klimatu 

ISA International Standard Atmosphere Mezinárodní standardní atmosféra 

MHR Meteorological Hazardous Report  

MLAT Multilateration System Multilaterační systém 

MRAR Meteorological Routine Air Report  

OSN United Nations organization Organizace spojených národů 

RA Resolution Advisory Rada k vyhnutí 

SAP System Access Parameters  

SSR Secondary surveillance radar Sekundární přehledový radar 

TAS True Air speed Pravá vzdušná rychlost 

UF Uplink format Formát vzestupného spoje 

UTC Coordinated Universal Time Světový koordinovaný čas 

VOR VHF Omnidirectional Radio Range Všesměrový radiomaják 
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Úvod 

Kondenzační stopy a jejich klimatický dopad jsou velmi důležitým avšak nedostatečně 

prozkoumaným jevem v letecké dopravě. Předpokládá se, že dlouhotrvající kondenzační 

stopy, které se později rozpadají na cirrovitou oblačnost mají významný vliv na radiační bilanci 

Země. Bohužel v současnosti neexistují přesné hodnoty, ale jedná se pouze o odhady. Za 

účelem získání dat a informací o vzniku, vývoji a pokrytí území v oblasti severních Čech 

kondenzačními stopami probíhá výzkum na Fakultě dopravní ČVUT v Praze. V oblasti Děčína 

jsou nainstalovány 3 kamery, které monitorují oblohu, a díky nim je možné získat vizuální 

záznamy kondenzačních stop. Současně jsou v Laboratoři ATM systémů přijímány a 

zpracovávány zprávy, vyslané odpovídači Módu S z letadel. Tyto zprávy jsou vysílány na 

frekvenci 1090 MHz a obsahují informace získané z palubních systémů. V rámci diplomové 

práce byla využita data ze zprávy ADS-B, obsahující především informace o poloze, výšce a 

rychlosti letadla. Dále byly využity BDS registry, které poskytují nejen přehledové informace, 

ale jsou také zdrojem meteorologických dat. Díky kamerovým záznamům a přijatým zprávám 

je možné určovat meteorologické podmínky, při kterých dochází ke vzniku kondenzačních 

stop. Podmínky můžeme vyčíst ze získaných meteorologických dat, nebo je můžeme vypočítat 

na základě informací o výšce, poloze a rychlosti letadla.  

Hlavním cílem diplomové práce je tedy vytvoření metodického postupu a následný popis 

celého procesu spárování kondenzační stopy s letadlem, které ji vytvořilo, a s daty, které 

letadlo vyslalo.  

V úvodu teoretické části práce je stručný úvod do sekundární radiolokace včetně současně 

využívaných módů dotazů. Dále jsou zde uvedeny legislativní požadavky na palubní 

odpovídač SSR v Módu S, který může mít dvě úrovně, základní úroveň ELS a rozšířenou EHS. 

V následující kapitole je popsána technologie ADS (Automatické závislé sledování), díky které 

jsme schopni získat informace o letadle přímo z palubních systémů a také je zde podrobně 

popsána struktura ADS-B zprávy. Nedílnou součástí diplomové práce je i kapitola o 

kondenzačních stopách, kde je přiblížen vznik a vývoj kondenzační stopy, její druhy a dopad 

na klima. Následuje část o meteorologických datech, které je možné získat přímo či nepřímo 

z paluby letadla. Mezi možné způsoby získání meteorologických informací patří AMDAR, ADS 

a SSR v Módu S, které jsou v práci následně popsány. Poslední kapitola v rámci teoretické 

části se věnuje BDS registrům a informacím, které jsou v nich obsaženy a mohou být využity 

k výzkumu kondenzačních stop. 
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V rámci praktické části je vytvořen možný proces, dle kterého je možné přiřadit konkrétní data 

určitému letadlu, které vytvořilo kondenzační stopu. Otestování vytvořeného postupu 

zahrnovalo sledování kamerových záznamů v okolí Děčína, během kterého byly zpozorovány 

kondenzační stopy. Následně byla k dané kondenzační stopě přidělena 24 bitová adresa 

letadla a díky této unikátní adrese byly přiřazeny i informace získané z SSR Módu S. Celý 

proces byl ověřen na základě kondenzačních stop vytvořených během jednoho dne. V závěru 

práce byly doplněny návrhy a doporučení, které by mohly přispět k zefektivnění a menší 

časové náročnosti zpracování kamerových záznamů a přiřazování dat k jednotlivým 

kondenzačním stopám. 
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1. Data vysílaná letadly 

Práce se zabývá daty obsaženými ve zprávách Módu S. Je tedy nezbytné představit úvod do 

sekundární radiolokace. 

1.1 Sekundární radiolokace 

V minulosti byl hlavním zdrojem dat primární radar, ale se zvyšujícím se objemem letecké 

dopravy rostl i nárok na monitorování a řízení cílů. Primární radary poskytovaly informace 

pouze o poloze a rychlosti cíle, sekundární radar (SSR – Secondary Surveillance Radar) 

přináší možnost získat navíc i informace o výšce a identifikaci cíle a později po zavedení Módu 

S i další letové informace. Sekundární radar nepracuje na principu odrazu vyslaného signálu 

od pasivního cíle, jako radar primární, ale ke komunikaci s daným cílem vyžaduje, aby byl cíl 

vybaven palubní odpovídačem (transpondér).  

Dotazovač SSR vyšle dotaz na frekvenci 1030 MHz, přijímač palubního odpovídače na palubě 

letadla dotaz přijme, odpovídač dekóduje dotaz, vytvoří odpověď obsahující požadované 

informace a odešle zprávu na kmitočtu 1090 MHz. Přijímač SSR odpověď zpracuje a dekóduje 

obsažené informace (např. poloha, identifikace a letová hladina). Výhodou dvou frekvencí je 

eliminace odrazů od okolních budov, země a všech ostatních nekooperujících cílů. Průběh 

funkčnosti sekundárního radaru je zobrazen na Obrázku 1. [1,2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 1. Sekundární radar [3] 
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Řízení letového provozu ČR provozuje sekundární radary v lokalitách Praha (dosah 170NM), 

Písek (dosah 200NM) a BUKOP (dosah 200NM). Současně také využívá i výstupů ze 

zahraničních sekundárních radarů na Slovensku (Javorník), v Německu (Mittersberg a 

Auersberg) a v Rakousku (Buschberg). [3,4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Módy dotazů 

Dotazovač vysílá dotaz, který se skládá z tří impulsů (P1, P2, P3). Mód dotazu, je časová 

vzdálenost mezi směrovými pulzy P1 a P3. V civilním letectví se v současnosti používají Módy 

A, C, S a ve vojenském letectví se využívá Mód 3 (shodný s Módem A).  

1.2.1 Mód A 

V případě, že je časová vzdálenost mezi pulzy P1 a P3 8µs, jedná se o dotaz Módu A. 

Odpověď odpovídače má délku 20,3 µs a obsahuje jeden ze 4096 čtyřmístných kódu 

v osmičkové soustavě, který představuje identifikační číslo letadla. Některé kódy mají speciální 

význam, např.: kód 7500 identifikuje únos letadla. Dotaz Módu A je neadresný a odpovídají na 

něj všechna letadla. Průběh dotazu Módu A je zobrazen na Obrázku 3. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2. Radiolokační zařízení využívané ŘLP ČR. Vytvořeno autorem [autor,4] 

Obrázek 3. Průběh dotazu Módu A [3] 
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1.2.2 Mód C 

Mód C se od Módu A liší ve vzdálenosti pulzů P1 a P3, která je 21 µs (viz Obrázek 4.). Odezva 

20,3 µs je stejná a kromě identifikace letadla obsahuje i informace o barometrické výšce (údaj 

přebrán z barometrického výškoměru).  

 

 

 

 

 

1.2.3 Mód S 

Zavedením selektivního dotazování Módu S byly eliminovány problémy, se kterými se potýkaly 

Módy A a C. Kódy pro Mód A mají jen omezený počet a použitím individuální adresy pro každé 

letadlo je možné tento problém vyřešit. Dalším slabým místem bylo neadresnost (přetěžování 

sdíleného kanálu) a absence kontroly konzistence přijatých odpovědí. Sekundární přehledový 

radar může vyslýchat ve dvou odlišných periodách Módu S, jedním je adresné dotazování 

(Roll-Call) a druhý je označován jako všeobecný dotaz (All-Call). Periody Roll-Call a All-Call 

se pravidelně střídají (viz Obrázek 5.) a snižují tak zatížení odpovídače a umožňují pravidelné 

sledování nových letadel, která se v oblasti radarového krytí vyskytnou. [1,2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P

1 

P

3 

 

Obrázek 4. Průběh dotazu Módu C [3] 

Obrázek 5. Průběh dotazu Módu S [3] 
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Všeobecný dotaz All-Call může být vysílán v Módu A/C , A/C/S nebo S. Na dotaz A/C odpovídá 

klasický odpovídač A/C a odpovídač Módu S ho ignoruje. V případě dotazu A/C/S odpovídají 

všechny. Na všeobecný dotaz Módu S odpovídá jen odpovídač vybaven Módem S. Po 

zachycení All-Call dotazu odpovídač vyšle odpověď obsahující i 24bitovou ICAO adresu 

letadla. Dotazovač odpověď přijme, dekóduje a následně dané letadlo dotazuje v Roll-Call 

periodě. 

Roll-Call je vysílán na stejném kmitočtu jako Módy A a C. Odpovídače, které nepodporují Mód 

S, na vyslaný dotaz nereagují. Existují tři možnosti použití dotazu Módu S. První možností, je 

všeobecný dotaz, na který odpoví všechny odpovídače Módu S. Druhá možnost je dotazování 

všech, ale neočekává se odpověď. Poslední možností je o dotazování jen jedné konkrétní 

ICAO adresy. Odpověď v Módu S adresného dotazování se skládá z preambule a datové 

zprávy (velikost 56bitů nebo 112 bitů). Squitter je zpráva obsahující 56bitů (56 µs), z nichž 

prvních 5 bitů obsahuje Downlink Format (dále DF), 6-8bit je pole označující status letu, 

následuje 9-13 bit požadavek sestupného spoje, 14-19 bit služební zpráva, 20-32 bit 

identifikace (kód Módu A) a na závěr 24bitové paritní pole. Struktura zprávy je znázorněna 

v Tabulce 1.[5] 

Tabulka 1. Odpověď Módu S - Squitter 56 bitů [5] 

1-5 bit 6-8 bit 9-13 bit 14-19 bit 20-32 bit 33-56bit 

DF FS DR UM ID AP 

 

Rozšířená zpráva „Extended Squitter“ obsahuje navíc dalších 56bitů, tzn. dohromady má 

zpráva velikost 112 bitů (112 µs). Pole MB 33-88bit představuje zpráva Comm-B , které 

obsahuje data vysílaná na zem prostřednictvím datového spoje. Struktura 112bitové zprávy je 

znázorněna v Tabulce 2. 

Tabulka 2. Odpověď Módu S - Extended squitter 112 bitů [5] 

1-5 bit 6-8 bit 9-13 bit 14-19 bit 20-32 bit 33-88 bit 89-112 bit 

DF FS DR UM ID MB AP 
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V případě, že do prostoru pokrytého sekundárním radarem vstoupí letadlo s odpovídačem 

Módu S a odpoví jednou na všeobecný dotaz A/C/S, je uloženo do paměti radaru, a od té doby 

je s ním komunikováno pouze adresně. Zamezuje se tím ztrátě signálu při překrytí odpovědí 

na dotaz všeobecný.  

Mód S nachází využití i v systémech ADS-B1, ACAS2, A-SMGCS3. U protisrážkového systému 

ACAS je využíváno Módu S pro všesměrové vysílání a komunikace s ostatními letadly. Měří 

vzdálenosti a relativní úhel odpovídajícího letadla a s využitím informací získaných 

z adresných dotazů vyhodnocuje polohu okolních letadel. Poskytuje tedy pohled na vzdušný 

prostor z jiné stránky, než je pohled řídícího a informací z přehledových radarů. [3,5] 

  

                                                
1 ADS-B = Automatic Dependent Surveillance, Automatické závislé sledování 
2 ACAS = Airborne Collision Avoidance System, Palubní protisrážkový systém  
3 A-SMGCS = Advance Surface Movement Guidance and Control System, Sytém sledování, kontroly, 
směrování a vedení letadel a mobilních prostředků na letišti za všech meteorologických podmínek [3] 
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2. Legislativa 

Evropské požadavky a standardy týkající se sekundárního přehledového radaru jsou 

obsaženy v ICAO Annex 10 O civilní letecké telekomunikační službě, svazek IV Přehledový 

radar a protisrážkový systém. [5] 

Požadavky na palubní odpovídače Módu S jsou definovány ve dvou úrovních: 

 Mód S Elementary Surveillance (ELS) 

Mód S Enhanced Surveillance (EHS) 

Mód S Elementary Surveillance (základní sledování)  

Požadavky pro úroveň ELS odpovídače jsou stanoveny takto: 

 Vysílání ICAO 24bitové adresa 

 Schopnost odpovídat na dotazy SSR 

 Hlášení nadmořské výšky v krocích po 25ft 

 Hlášení statusu letu (na zemi i ve vzduchu) 

 Identifikace letadla  

 Hlášení schopnosti datového spoje  

 Hlášení schopnosti užití GICB (Ground Initiated Comm B Protocol)  

 ACAS RA (Active Resolution Advisory) [5] 

 

Mód S Enhanced Surveillance (rozšířené sledování) 

Požadavky pro úroveň EHS odpovídače se skládají z požadavků ELS doplněných o další 

9 parametrů. Odpovídač EHS musí být schopen vysílat následující data: 

 Zvolená nadmořská výška 

 Úhel příčného náklonu 

 Traťová rychlost (Ground Speed) 

 Zeměpisný traťový úhel  

 Rychlost změny traťového úhlu 

 Magnetický kurz 

 Indikovaná vzdušná rychlost (IAS)   

 Vertikální rychlost      

 Machovo číslo [5] 
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2.1 Požadavky na palubní odpovídač SSR v Módu S v České republice  

2.1.1 Odpovídač s funkčností ELS 

Vybavení a provozování odpovídačů v Módu S na úrovni 2 s funkčností “Elementary 

Surveillance” (ELS) je povinné pro následující druhy letadel letící podle pravidel IFR a VFR  

v níže stanovených vzdušných prostorech: 

 IFR lety ve FIR Praha: 

a) vrtulníky bez ohledu na MTOW; 

b) letouny s maximální schválenou vzletovou hmotností 5700 kg a méně nebo  

s maximální cestovní pravou vzdušnou rychlostí 250 kt (463 km/hod) a méně, 

 VFR lety ve FIR Praha nad FL 95, 

 VFR lety v TMA Praha a CTR Ruzyně [7] 

. 

2.1.2 Odpovídač s funkčností EHS 

Vybavení a provozování odpovídačů v Módu S s funkčností „Enhanced Surveillance“ (EHS) je 

povinné pro všechny lety IFR ve FIR Praha pro letadla s pevnými křídly s maximální 

schválenou vzletovou hmotností převyšující 5700 kg nebo s maximální cestovní pravou 

vzdušnou rychlostí větší než 250 kt (463 km/hod).  

 

V České republice existují i výjimky pro: 

 ELS - lety balónů a vzducholodí prováděné v CTR Ruzyně 

 ELS/EHS - lety prováděné za účelem letových testů nebo lety letadel z výrobny nebo 

lety přelétávajících do a z opraven.  

 EHS - letadla vybavena odpovídačem Módu S, jejichž avionika neumožňuje získat  

a vysílat kompletní sadu požadovaných DAP (Downlink Aircraft Parameters) 

Prováděcí nařízení komise EU 2017/386, které mění prováděcí nařízení 1207/2011, stanovuje 

požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehled v jednotném evropském nebi. [7] 
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3. Automatic Dependent Surveillance (ADS) 

Automatické závislé sledování (ADS) je moderní systém vyvinutý za účelem zvýšení 

bezpečnosti provozu letecké dopravy a snížení rozstupů mezi letadly v odlehlých oblastech 

bez pokrytí radarovým signálem.  

ADS je systém umožňující přijímat a/nebo vysílat informace o daném letadle prostřednictvím 

datového spoje. Hlavní rozdíl mezi ADS a sekundárním radarem je ten, že ADS je závislé na 

datech a technologiích vyskytujících se na palubě letadla (tj. informace jsou generovány na 

palubě letadla a až poté vysílány pozemnímu systému nebo ostatním letadlům). Polohové 

informace jsou primárně získávány z globálního navigačního satelitního systému GNSS – 

Global Navigation Satellite Systém (GPS, Galileo, GLONASS), přesto jsou využívány i klasické 

navigační prostředky typu VOR/DME, INS apod. 

Výhodou technologie ADS-B je umožnění zmenšení rozstupů mezi letadly, pokrytí odlehlých 

oblastí a oblastí nad oceánem a možnost sledování okolního provozu navzájem mezi letadly. 

Naopak nevýhodou je nutnost rozšíření palubního vybavení letadel a závislost na navigačních 

systémech. [8] 

Existují dvě kategorie technologie ADS: 

3.1 ADS-Contract 

ADS-C, známé také jako ADS-Addressed (ADS-A). Jde o přenos dat založený na 

datovém spojení bod – bod dle předem známého plánu neboli kontraktu. Spojení 

je vyvoláno pozemním systémem, kterému je umožněno specifikovat data 

doručená z letadla a jejich množství. V nouzovém případě může letadlo zahájit 

vysílání jako první ale tento případ již není kontraktem. ADS-C je nejčastěji 

využíváno v odlehlých oblastech a nad oceány.  

Kontrakty můžeme rozdělit na několik druhů:  

 pravidelný – data jsou vysílána letadlem v pravidelných intervalech 

 na vyžádání – data jsou vysílána letadlem na vyžádání pozemní stanice 

 při události – data jsou vysílána při změně události (např. změna rychlosti 

letu, změna letové hladiny) 
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3.2 ADS-Broadcast 

ADS-B je automatické vysílání dat, která mohou být přijata všemi letadly nebo 

pozemními přijímači v dosahu (proto broadcast = rozhlas).  Může sloužit i pilotům 

pro představu o okolním provozu. Letadlo může být vybaveno ADS-B OUT 

technologií, která umožňuje vysílat informace a/nebo ADS-B IN technologií 

umožňující přijímání a zpracování zpráv generovaných ADS-B OUT. 

ADS-B OUT vysílá zprávy pomocí jedné ze dvou v současnosti používaných 

technologií šíření zpráv: 

 Universal Access Transceiver (UAT) 

 1090 MHz Extended Squitter (ES) 

 

Nejrozšířenějším způsobem v Evropě je 1090 MHz Extended Squitter. 1090 ES vysílá 

odpovědi na stejné frekvenci jako palubní odpovídače sekundárních radarů (1090 MHz), což 

umožňuje přijímat i odpovědi na dotazy sekundárních dotazovačů. Jedná se o rozšíření 

funkcionality odpovídače o technologii ADS-B. [9] 

3.3 Struktura ADS – B 1090 ES zprávy 

Jak již bylo zmíněno výše, ES zpráva obsahuje 112 bitů. V případě ADS-B obsahuje pole ME 

Struktura zprávy ADS-B 1090 ES bude popsána podrobněji dle následujícího tabulky 3. 

 

Tabulka 3. Struktura ADS-B zprávy [5] 

Bit číslo 1 - 5 6 - 8 9 - 32 33 - 88 89 - 112 

Jméno pole DF CA AA ME PI 

Počet bitů 5 3 24 56 24 
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3.3.1 DF (Downlink Format) 

DF formát sestupného spoje je pole o velikosti 5 bitů na začátku každé zprávy. Toto pole 

poskytuje informaci o typu zprávy a kódování. DF kód je definován v binárním tvaru a pro 

přepočtu do decimální soustavy může nabývat celkem 25 hodnot (hodnoty 0-24). Hodnoty DF 

kódu jsou zobrazeny na Obrázku 6. Struktura a obsah dat v části zprávy následující po poli 

DF je závislá na tom, o jaký DF kód se jedná. V civilním letectví se v současnosti využívají DF 

kódy č. 0, 4, 5, 11, 16, 17, 20 a 21. ADS-B zpráva je vždy označena formátem DF 17.   

 

Obrázek 6. Formáty odpovědí 1090 ES dle Downlink Format [5] 
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3.3.2 CA (Capability Field) 

Další 3 bity zprávy obsahují informace o úrovni a schopnosti odpovídače vysílajícího ADS-B 

zprávy. Tabulka 4. znázorňuje kódy, které mohou být obsaženy v poli CA.  

 

Tabulka 4. Kódy, které mohou být uvedeny v poli CA [5] 

Kód Význam 

0 

Odpovídač úrovně 1 pouze sledování a nastavení 

kódu 7 CA, letadlo se nachází ve vzduchu nebo na 

zemi 

1 Rezervováno 

2 Rezervováno 

3 Rezervováno 

4 
odpovídač úrovně 2 a vyšší a nastavení kódu 7 CA, 

letadlo se nachází na zemi 

 5 
odpovídač úrovně 2 a vyšší a nastavení kódu 7 CA, 

letadlo se nachází ve vzduchu 

6 
odpovídač úrovně 2 a vyšší a nastavení kódu 7 CA, 

letadlo se nachází ve vzduchu nebo na zemi 

7 
pole DR ≠ 0 nebo pole FS = 2, 3, 4 nebo 5, letadlo 

se nachází ve vzduchu nebo na zemi 

 

 

3.3.3 AA (Aircraft Address) 

24 bitové pole AA obsahuje adresu vysílajícího zařízení. V současné době se musí použít ve 

všech formátech s výjimkou odpovědi na všeobecný dotaz Módu S (DF 11).  Obsahuje 24 

bitovou ICAO adresu letadla, která je pro každé letadlo jedinečná. Adresa slouží k identifikaci 

a je obvykle uváděna v hexadecimálním formátu. Existuje 16 77 214 unikátních ICAO adres, 

každý stát má přidělený určitý blok adres (například Česká republika má v bloku 32 768 

možných adres.)  

 

3.3.4 ME (Message) 

Toto 56 bitové pole se vyskytuje v každé z odpovědí 1090ES. V případě DF 17 obsahuje 

samotnou zprávu ADS-B. Jeho obsah je definován prvními 5 bity, které definují typ zprávy 

ADS-B tzv. Type Code (TC). Některé typy zpráv jsou ještě upřesněny dalšími 3 bity, které 

obsahují tzv. Subtype Code (SC). V následující tabulce 5. je zobrazeno rozdělení typů zpráv 

ADS-B podle TC.[3,6] 
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Tabulka 5. Druhy Type Code 

TC Typ zprávy 

0 
„Airborne Position“ nebo „Surface Position“ zpráva 

bez údajů o poloze 

1-4 „Aircraft identification and category” zpráva 

5-8 „Surface Position” zpráva 

9-18 „Airborne Position“ zpráva 

19 „Airborne Velocity“ zpráva 

20–

22 
„Airborne Position“ zpráva 

23 Testovací zpráva 

24 „Surface System Status“ zpráva 

25-

26 
Rezervované 

27 Rezervované pro zprávu „Trajectory change“ 

28 „Extended Squitter Aircraft Status“ zpráva 

29 „Target State and Status“ zpráva 

30 Rezervované 

31 „Aircraft Operational Status“ zpráva 

 

3.3.5 PI (Parity/Identify) 

Parita identifikace dotazovače je 24 bitové pole obsahující ověření správnosti zprávy, tzn., zda 

při vysílání nedošlo k poškození zprávy. Po ověření správnosti by měla být hodnota celého 

pole 0. [3,6] 
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4. Kondenzační stopy  

Kondenzační stopy (anglicky condensation trails, zkráceně contrails) jsou bílé čáry, které je 

možno na obloze zpozorovat pouhým okem. Letadlo letící horní troposférou ve výšce 8-12 km 

nad zemským povrchem produkuje kondenzační stopy důsledkem spalování leteckého paliva. 

Výfukové plyny leteckých motorů uvolňují do vzduchu velké množství vodní páry a velmi 

drobných pevných částic, která jsou vlastně kondenzačními jádry. Kondenzační jádra mají 

vyšší teplotu i tlak než okolní vzduch. Kondenzační stopy nevznikají bezprostředně za 

letadlem. Výfukové plyny jsou zpočátku příliš horké, a proto se kondenzační stopa vytvoří až 

v určité vzdálenosti za letadlem, kde dochází k vyrovnání tlaků a postupně se snižuje teplota. 

V chladném vzduchu už není možné udržení veškeré vodní páry a tak se začíná kondenzací 

měnit v kapky vody, které díky nízké teplotě následně mrznou.  

K tvorbě krystalického jádra je zapotřebí různých kombinací teploty a vlhkosti vzduchu. Nutnou 

podmínkou pro tvorbu ledových krystalů je teplota hluboko pod bodem mrazu (ideálně kolem 

-40°C až -60°C). Na ledové krystaly dále krystalizuje vodní pára z okolní atmosféry, a pokud 

jsou krystaly dostatečně velké, je možné je vidět na obloze. Mnohdy je pouhým okem nemožné 

rozeznat kondenzační stopy od běžné oblačnosti. Další podmínkou pro vznik je relativní 

vlhkost okolního vzduchu. Relativní vlhkost vzduchu představuje poměr mezi aktuálním 

množstvím vodní páry ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch při plném nasycení 

za podmínek stejného tlaku a teploty. V případě, že v okolní atmosféře není dostatečná 

vlhkost, kondenzační stopa zaniká téměř ihned po průletu letadla. Při vyšší relativní vlhkosti 

se vodní kapky nevypařují, díky nízké teplotě krystalizují, a kondenzační stopa může 

přetrvávat po delší dobu. S rostoucí vzdáleností za letadlem se postupně deformuje a rozšiřuje 

v závislosti na okolním proudění vzduchu. Pokud je doba životnosti stopy delší než několik 

minut, můžeme hovořit o přetrvávajících (perzistentních) kondenzačních stopách, a právě tyto 

stopy mají významný vliv na atmosféru, především na změnu radiační bilance. Dopadu 

kondenzačních stop na atmosféru bude věnována samostatná kapitola. 

Díky závislosti kondenzačních stop na meteorologických podmínkách jsou dny, kdy jsou 

nepozorovatelné a dny kdy je jimi obloha doslova „počmáraná“. 

Nejen meteorologické podmínky ovlivňují vzhled stop. Letadla letící v různých letových 

hladinách vytvářejí na obloze stopy různého vzhledu, šířky, navzájem se křižující nebo jsou 

zdánlivě „vedle sebe“. [10,11,12] 
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4.1 Historie  

Kondenzační stopy byly poprvé objeveny v roce 1919, během prvních letů ve vysoké 

nadmořské výšce. Většina vědců a inženýrů se jimi příliš nezabývala až do doby druhé světové 

války, kdy byly vojenské letouny zpozorovány na míle daleko, právě díky dlouhým čarám, které 

se za leteckými motory vytvářely. Kondenzační stopy byly někdy tak silné, že letadla nemohla 

zaměřit své cíle a někdy, ačkoliv zřídka, se díky špatné viditelnosti dokonce letadla navzájem 

srazila. V roce 1941 byl vydán článek o termodynamickém principu vzniku kondenzačních 

stop. Autorem byl německý vědec, Ernst Schmidt. Od 50. let je zaznamenáváno častější 

pozorování tohoto jevu, vlivem rostoucího objemu letecké dopravy nejen ve vojenské ale  

i civilní sféře. V roce 1953, vědec Herbert Appleman publikoval článek včetně grafu (viz. 

Obrázek 7.), ve kterém definoval podmínky pro vznik kondenzační stopy. [13] Svislá osa 

představuje tlak v milibarech, na vodorovné ose je teplota vzduchu. Můžeme vyčíst i nejvyšší 

možnou teplotu, při které se za daných podmínek vytvoří kondenzační stopa. Z grafu je patrné, 

že čím je nižší teplota vzduchu, tím méně vlhkosti je potřeba k vzniku kondenzační stopy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 7. Graf H. Applemana z roku 1953, Závislost prahové teploty na tlaku a relativní vlhkosti 

vzduchu [14] 
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Graf znázorňuje několik křivek pro vlhkost, konkrétně tedy 0, 60, 90 a 100% relativní vlhkost 

vzduchu. Předpokládá se, že okolní teplota odpovídá podmínkám mezinárodní standardní 

atmosféry (na grafu: U.S. standard atmosphere). Oblast A je zprava ohraničena vlhkostí 0%, 

v této oblasti dojde vždy k vytvoření kondenzační stopy i přesto, že vzduch neobsahuje žádnou 

vodní páru. Oblast B je vymezena 0% až 100% vlhkostí. V této oblasti může a nemusí dojít 

k vytvoření kondenzační stopy, závisí to na konkrétní hodnotě relativní vlhkosti. V oblasti C 

ohraničenou zleva křivkou 100% vlhkosti nikdy nedojde k vytvoření kondenzační stopy (není 

zde dostatečně nízká teplota pro vznik kondenzační stopy). [13] 

Na základě vědeckých prací Schmidta a Applemana, vzniklo tzv. Schmidt - Applemanovo 

kritérium.  
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4.2 Vznik kondenzačních stop  

Pro pochopení vzniku kondenzačních stop se hojně využívá Schmidt - Applmenovo teorie, 

která určuje meteorologické podmínky nutné ke vzniku kondenzační stopy. Teorie 

předpokládá, že okolní vzduch se smíchává s výfukovými plyny adiabaticky a izobaricky. 

Kondenzační čára tedy vzniká smíšením horkých a vlhkých výfukových plynů z motoru letadla 

s okolním vzduchem, který je sušší a chladnější. [15] Je důležité, aby během mísení bylo 

dosaženo stavu nasycení atmosféry vodní parou vzhledem k vodě, to znamená, že vodní pára 

musí být v podobě kapek vody a nikoli ledových krystalů. Jak již bylo zmíněno, v oblasti těsně 

za letadlem je teplota výfukových plynů vysoká a vzduch tedy dokáže udržet velké množství 

páry, oproti větší vzdálenosti (přibližně 30 m) za letadlem, kdy je teplota nižší a vzduch 

nedokáže udržet páru v plynném skupenství, tudíž začíná kondenzovat.  

Proces vzniku kondenzačních stop je přiblížen na grafu č. 1. Uvažujme, že se teplota  

a vlhkost za letadlem mísí rovnoměrně, a tudíž je možné předpokládat vznik kondenzačních 

stop podle grafu závislosti tlaku vodní páry na teplotě. [15,16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Horizontální osa představuje teplotu Ta, na vertikální ose je znázorněn parciální tlak vodní páry 

pa, který reprezentuje vlhkost vzduchu. Plná křivka udává mez nasycení vzduchu vodní párou 

vzhledem k vodě (kondenzační), tečkovaná křivka udává mez nasycení vzduchu vodní parou 

vzhledem k ledu (sublimační). V grafu vidíme čtyři čárkované křivky, které představují křivky 

mísení různých poměrů teploty a vlhkosti. Spodní body křivek reprezentují velmi chladný okolní 

vzduch a nízký parciální tlak vodní páry. 

 

 

 

Graf 1. Fázový diagram mísení výfukových plynů s okolním vzduchem pro různé 

okolní podmínky [16] 
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V případech I, II a IV je tlak vodní páry nižší než parciální tlak nasyceného vzduchu vzhledem 

k ledu a v případě III je naopak vyšší.  

V případě I parciální tlak dosáhne hodnoty nasycení vzhledem k ledu ale ne vzhledem k vodě. 

Jelikož nebyla překročena křivka kondenzace, je nemožné aby se vytvořila kondenzační stopa.  

V případě II dochází k nasycení vzduchu vodní parou vzhledem k vodě a v bodě F teploty 

dojde ke vzniku kondenzační stopy, která zmizí ve chvíli, kdy směs překročí hranici sublimace 

(přeměna do plynného skupenství).  

Případ III je odlišný v tom, že křivka sice značně zasahuje do oblasti kondenzace ale bod, 

označující stav vzduchu v atmosféře je nad hranicí sublimace. Vzduch je nasycen vzhledem 

k ledu a kondenzační stopa bude na obloze viditelná i dlouho po průletu letadla a může se 

ještě i rozšířit. 

V případě IV také vzniká dlouhodobá kondenzační stopa. Její dlouhodobé setrvání na obloze 

je způsobeno tím, že podmínky nasycení vzduchu vodní parou pokrývají větší spektrum teplot 

a křivka mísení zasahuje svou větší části do oblasti nad hranicí kondenzace. Graf nám tedy 

potvrzuje tvrzení, že kondenzační stopy se vytvářejí při nižších teplotách vzduchu.  

Další parametr, který je nutné sledovat při vzniku kondenzační stopy je celková účinnost 

motorů. Každý motor (i stejný typ) má jinou účinnost, protože jejich provoz a údržba se liší.  

Dochází k situaci, kdy dvě letadla letící ve stejné letové hladině a stejném prostředí nemusí 

vytvořit dvě kondenzační stopy. Na grafu č. 2 je znázorněno, že účinnost motoru n1  je větší a 

křivka mísení dosahuje hranici kondenzace, což způsobí vznik stopy, zatím co motor n2 je 

méně účinný a ke kondenzaci nedojde, takže se kondenzační stopa nevytvoří. [15,16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 2. Fázový diagram mísení výfukových plynů s okolním vzduchem pro různé 

účinnosti motorů [16] 
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4.3 Vývoj kondenzačních stop  

Z předchozí kapitoly je zřejmé, že kondenzační stopy se vytvářejí díky dodatečné vlhkosti 

přidané do atmosféry. Podmínkou je nasycení vzduchu vzhledem k ledu. Tvorba ledových 

krystalů (nukleace) vzniká samovolně, bez interakce s další látkou, tzv. homogenní nukleace. 

Existuje však ještě jeden druh vzniku ledových krystalů a to tzv. heterogenní nukleace, při 

které vodní kapka zamrzne vlivem styku s pevnou částicí. Například pevné zplodiny 

z leteckého motoru jsou zdrojem pro heterogenní nukleaci. [10] 

Kondenzační stopy vznikají přibližně 30 m za letadlem, když teplota výfukových plynů 

dostatečně klesne díky mísení s chladným vzduchem. Poslední výzkumy ukazují, že k prvotní 

kondenzaci vodních kapek dochází na různých pevných částicích, zejména při spalování 

leteckého benzínu dochází k emisi pevných zplodin, jako jsou například saze, aerosoly síranu, 

kovové částice a aerosoly minerálů. V druhé minutě stáří kondenzační stopy je střední hodnota 

poloměru částice přibližně 2 µm a během třetí minuty roste až do velikosti 4-5 µm. Bylo 

zjištěno, že částic mají různorodé tvary, například šestiúhelníkové kvádry, trojúhelníky, 

nepravidelné tvary a elipsoidy. Počáteční kondenzační stopy mají většinou tvar zubu pily nebo 

tvar buňky, vzniklé díky turbulentním proudům za letadlem. Páry turbulentních vírů působí tak, 

že vertikálně rozšiřují kondenzační stopu s nepravidelnostmi, což vede k vytvoření 

konvekčních buněk nebo gradientů radiačního ochlazování, které pomáhají mísení 

kondenzační stopy s okolním vzduchem. [16] 

Stejně jako přirozená oblačnost, se může kondenzační stopa rozšiřovat nebo vymizet. 

Rozšiřování kondenzační stopy je závislé na tloušťce přesycené vrstvy, stupních přesycení, 

charakteru turbulence a rychlosti a směru větru. Přesycená vrstva, je vrstva, ve které je vzduch 

přesycen vodní parou vzhledem k vodě. Částice dlouhodobé kondenzační stopy narůstají do 

velikost 30 až 1 000 µm, což je velikost charakteristická pro cirrovitou oblačnost. Ledové 

krystalky rostou rychleji ve vysoce přesycených oblastech. Jejich velikost může vést 

k vypadávání daných částic v závislosti na střihu větru. [12,15] 
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Schéma na Obrázku 8. znázorňuje průřez dlouhodobé kondenzační stopy a jejího vývoje 

v čase t1 až t5. Horní vrstva vzduchu obsahuje vyšší tlak ea než je hodnota nasycení vzhledem 

k ledu ei. Část a) zobrazuje horizontální šíření kondenzační stopy bez střihu větru. 

Kondenzační stopa v části b) je ovlivněna střihem větru.  

Příklad efektu střihu větru je zobrazen na obrázku č…, který představuje rozšiřování 

kondenzační stopy. Tento jev byl zaznamenán pomocí pozemního radaru. Nejprve je během 

první minuty šířka kondenzační stopy cca 160 m a vertikální hloubka cca 260 m (a). Postupem 

času (cca 14 min) se kondenzační stopa rozšířila horizontálně až do šířky 1 km (d). Spodní 

část kondenzační stopy, která je ve výšce cca 10 km se postupem času začíná vypařovat 

zatím, co horní část stopy se zvětšuje díky vztlaku, způsobenému uvolňováním latentního 

tepla, které vzniká kondenzačně-mrznoucím procesem tvorby ledových krystalek. Střih 

bočního větru měl rychlost cca 4 m s-1. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8. Schéma vývoje contrailu bez střihu větru (a) a se střihem větru (b) [16] 

Obrázek 9. Rozšiřující se kondenzační stopy [16] 
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4.4 Druhy kondenzačních stop  

Kondenzační stopy můžeme rozdělit na tři druhy, ale podstata jejich vzniku zůstává stejná. 

Primární rozdíl je čas, po který je kondenzační stopa viditelná na obloze.  

4.4.1 Krátkodobé 

Krátkodobé kondenzační stopy se objevují jako krátké bílé čáry následující letadlo a mizí téměř 

tak rychle, jako se objevily. Přežijí maximálně pár minut a poté vodní pára sublimuje zpět do 

plynné podoby. V tomto případě je vzduch, kterým letadlo prolétá, suchý pouze s malým 

množstvím vlhkosti umožňující vytvoření kondenzační stopy.   

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Dlouhodobé  

Dlouhodobě rozšiřující se stopy můžeme rozdělit na dva druhy. Stopy rozšiřující se a 

nerozšiřující se, oba druhy jsou tvořeny stejným způsobem. V případě, že je relativní vlhkost 

atmosféry dostatečně vysoká, jsou kondenzační stopy schopny setrvat dlouho ve vzduchu, 

který je přesycen vodními párami a krystalky ledu, které vznikly při průletu letadla, dále rostou. 

Nicméně rozšíření se objevuje v případě, že je vzduch nestabilní nebo turbulentní. Turbulence 

rozptyluje husté kondenzační stopy a šíří je po obloze až do horizontální roviny několika set 

metrů, čímž jim dává vzhled podobný normální oblačnosti a může vznikat jev zvaný „contrail 

cirrus“. [15,16] 

 

 

  

Obrázek 10. Krátkodobá kondenzační stopa [fotografie autora] 

Obrázek 11. Vlevo nerozšiřující se stopa [fotografie autora], vpravo rozšiřující se stopy [11] 
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4.4.3 Aerodynamické  

Kondenzační stopy se také mohou vytvářet v místech letounu, kde se prudce mění tlak. 

Kondenzace vzniká vlivem víru a vztlakových proudů, kdy v oku víru klesá teplota a tlak.  Jedná 

se o vytvoření stopy ve velmi vlhkém vzduchu, kdy je stopa tvořena pouze vodními kapkami, 

nikoli ledovými krystaly. Za speciálních meteorologických podmínek mohou být čáry viděny na 

konci křídel, klapek a jiných ostrých hranách letadel. Vznikají zejména během vzletu a přistání. 

Životnost těchto stop je v řádu vteřin, proto nemají žádný vliv na atmosféru a jejich pozorování 

je velmi vzácné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Contrail cirrus 

Contrail cirrus neboli indukovaná cirrovitá oblačnost se tvoří ve vzduchu, který má dostatečnou 

vlhkost na to, aby mohl kondenzační stopy dále rozšiřovat. Uměle vytvořená oblačnost je při 

pohledu ze země těžko rozeznatelná od té přírodní. Obecně je cirrus oblak vyskytující se ze 

všech nejvýše (ve výšce 8-10 km), většinou tedy v oblasti horní hranice troposféry. Jedná se 

o typický oblak vysokého patra. Vzhledem k výšce, ve které se cirrus vyskytuje, jsou oblaky 

složené výhradně z ledových krystalů. Cirrovitá oblačnost jsou bílá vlákna, které propouští 

sluneční i měsíční svit. Nikdy z nich nevypadávají atmosférické srážky. Vznik cirrovité 

oblačnosti z kondenzačních stop je jen velmi těžko odhadnutelný. [19] 

Jedním z možných vlivů na vznik cirrovité oblačnosti je roční období. Meteorologické podmínky 

potřebné pro vznik kondenzačních stop se s ročním obdobím mění. V oblastech se střední 

zeměpisnou šířkou jsou podmínky ideální během zimy a počátku jara, kdy je troposféra 

nejchladnější. Během léta jsou teploty moc vysoké a nemusí docházet ke vzniku 

kondenzačních stop. Ve vysokých zeměpisných šířkách (nad 50°) nesahá v zimě troposféra 

do takových výšek (cca 6-8 km) a letadla se pohybují již ve stratosféře, což opět vede 

k menšímu výskytu kondenzačních stop. Naopak v létě a na podzim jsou podmínky příznivější. 

Obrázek 12. Aerodynamické stopy za motory při přistání letadla [18] 
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V tropických oblastech je výskyt persistentních stop častější, jelikož je zde vyšší vlhkost 

vzduchu. [16] 

Oblasti s vysokou hustotou leteckého provozu se vyznačují nárůstem pokrytí cirrovitou 

oblačností. Uměle vytvořenou oblačnost můžeme jen těžko odlišit od té přírodní. Na počátku 

má lineární tvar, ale postupem času tento tvar ztrácí a je těžké odhadnout, zda oblačnost 

vznikla přirozeně nebo z částic vyprodukovaných spalováním leteckého paliva. Oblačnost je 

snímána satelitním systémem MODIS. Největší pokrytí persistentními kondenzačními stopami 

je zaznamenáno nad oblastí střední Evropy a Spojenými státy americkými. Třetí nejvytíženější 

oblastí je jihovýchodní Asie. Tedy v oblastech s vysokou hustotou leteckého provozu. [19,20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 13. Cirrovitá oblačnost a perzistentní kondenzační stopy [21] 
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4.6 Vliv kondenzačních stop na klima 

Lidská činnost stále více ovlivňuje podnebí, konkrétně změny v ohřívání planety, (tzv. globální 

oteplování). Nejdůležitějšími vlivy letecké dopravy na ovzduší je emitování plynů a pevných 

částic, zejména emisí oxidu uhličitého, aerosolů a vodní páry. Letecká doprava tak působí 

negativně ve dvou směrech. Během spalování leteckého paliva dochází jednak k vypouštění 

CO2, oxidů dusíku, ale také ke vzniku pevných částic, které jak již víme z předchozích kapitol, 

jsou velmi úzce spjaty se vznikem kondenzačních stop. Ačkoli není dopad kondenzačních stop 

tak dobře prozkoumán a pochopen jako vliv skleníkových plynů, je obecně uznáváno, že 

dlouhodobé kondenzační stopy přispívají k oteplování planety. [22] 

V roce 1988 byl Světovou meteorologickou organizací a Programem životního prostředí při 

OSN založen Mezinárodní výbor pro změnu klimatu (IPCC), který od roku 1990 vydává 

hodnotící zprávy, zaměřující se na klimatické změny a možné způsoby jejich mitigace4. 

Skutečné vlivy letecké dopravy na atmosféru jsou jen ty, které jsou uznány ve zprávách IPCC. 

Poprvé v roce 1999 byl zmíněn efekt kondenzačních stop na atmosféru Země. Obecně je 

letecká doprava zodpovědná za 3,5% změn radiační bilance a to bez potencionálního vlivu 

kondenzačních stop, aerosolů a indukované oblačnost, které mohou tento odhad ještě navýšit. 

Kondenzační stopy působí na atmosféru tím, že mění její odrazivost (albedo), a tím ovlivňují 

i skleníkový efekt. Skleníkový efekt je proces, při kterém dochází k ohřívání povrchu planety 

Země. Slunce vyzařuje energii ve velmi krátkých vlnových délkách v převážně viditelné nebo 

téměř viditelné (např. UV záření) části spektra. Zhruba jedna třetina solární energie, která 

dosáhne vrcholu zemské atmosféry je odražena zpět do vesmíru. Zbylé dvě třetiny jsou 

absorbovány povrchem a v menší míře atmosférou. Pro vyvážení příchozí energie 

absorbované povrchem Země je nutné vyzařovat stejné množství energie zpět do Vesmíru. 

Protože povrch Země je chladnější než Slunce, vyzařuje energie na mnohem delších vlnových 

délkách, především v infračervené části spektra. Většina tohoto tepelného záření 

vyzařovaného povrchem Země je absorbováno atmosférou, která získanou energii vyzařuje 

zpět do Vesmíru ale i směrem dolů k povrchu Země. Vodní pára, CO2 a další skleníkové plyny 

krátkovlnné záření od Slunce a naopak brání delším vlnovým délkám vyzařování Země, aby 

atmosféru opustily. [23,24] 

  

                                                
4 Mitigace je odborný termín pro zmírnění nebo zpomalení změny klimatu [25] 
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Poměr albeda a skleníkového efektu dané oblačnosti určuje, zda mrak způsobuje oteplování 

nebo ochlazování zemského povrchu, resp. atmosféry. Nízko položené mraky odrážejí 

sluneční záření a způsobují ochlazování zemského povrchu. Vysoko položené mraky s nízkým 

albedem naopak propouští téměř veškeré sluneční záření a způsobují tím oteplování. 

V případě malé optické mohutnosti dochází k zachycování záření Země  

a oblačnost tedy zvyšuje celkovou teplotu. Tento efekt způsobují právě i kondenzační stopy 

a cirrovitá oblačnost, jelikož jejich optická mohutnost je malá. [10,24] 

Látky na výstupu z motoru, které vznikly nedokonalým spalováním, způsobují chemické 

reakce s látkami, které se vyskytují přirozeně v atmosféře. V případě aerosolů, je jejich vliv na 

atmosféru výrazně menší, avšak nezanedbatelný. Přítomnost aerosolů také může ovlivňovat 

radiační bilanci a to tím, že v případě absorpce přijímají energii ze slunečného záření a dochází 

k oteplování Země a naopak. Přímý radiační dopad je v porovnání s ostatními emisemi menší. 

Nepřímým vlivem aerosolů je skutečnost, že v případě nevytvoření kondenzační stopy se 

aerosoly mísí s okolním vzduchem a mohou se stát heterogenními jádry, z kterých následně 

vznikají ledové krystaly a cirrovitá oblačnost.  

Pro hodnocení vlivu letecké dopravy na atmosféru je potřeba vnímat nejen emise oxidu 

uhličitého CO2 . V současnosti vědci zkoumají, zda mají emise CO2 opravdu ten největší dopad 

na atmosféru anebo to jsou právě kondenzační stopy. Vliv CO2 je vše zřejmý, a je proto 

zařazen do systému EU ETS ale vliv kondenzačních stop není zcela objasněn, tudíž jejich vliv 

nemůže být prozatím zpoplatněn.  

V oblastech s vysokou hustotou leteckého provozu (Evropa, Severní Amerika) mohou mít 

kondenzační stopy skutečný vliv na klima. Díky krátkému času setrvání emitovaných plynů  

a částic je radiační působení pouze místního charakteru. [23] 

  



34 
 

5. Meteorologická data vysílaná letadly 

Hlavním zdrojem meteorologických dat ve vysokých nadmořských výškách je aerologická 

sondáž. Aerologie je jedním z oborů meteorologie, který se zabývá pozorováním atmosféry za 

použití balonů, radiosond atd. Základními a nejčastějšími měřenými prvky jsou teplota 

vzduchu, atmosférický tlak, vlhkost vzduchu a vítr. Aerologická sonda je vypouštěna do 

vzduchu 3x za den a stoupá až do výšky 35 km. K zjištění její polohy se využívá navigační 

systém GPS. [26] 

Existuje však možnost získat přímo či nepřímo meteorologická data z paluby letadla. Prvním 

předpokladem pro získání meteorologických dat jsou nezbytné palubní senzory, které jsou 

schopny měřit meteorologické údaje. Mezi základní senzory patří Pitot –statická trubice  

a sonda celkové teploty vzduchu (teploměr). Naměřená data lze dále zpracovat a odvodit 

z nich další prvky jako je rychlost a směr větru, tlaková nadmořská výška apod. Sekundární 

radar pracující v Módu S určuje, zda meteorologická data uložená v odpovídači bude vyslýchat 

či nikoliv. Množství dat, které jsme schopni získat pomocí sekundárního radaru pracujícího 

v Módu-S je mnohem větší a levnější, než ve srovnání s aerologickou sondáží. Lze očekávat, 

že v budoucnu poroste počet úspěšně získaných meteorologických dat z paluby letadla ruku 

v ruce s modernizací letadel, která budou lépe vybavena meteorologickými senzory. 

Obecně lze rozdělit způsoby získávání meteorologických dat z paluby letadel do tří kategorií: 

 Aircraft Meterological Data Relay (AMDAR) 

 Automatic Dependent Surveillance (ADS) 

 Sekundární přehledový radar Módu S 

 

5.1 Aircraft Meterological Data Relay (AMDAR) 

 

Projekt AMDAR začal vznikat v 70. letech 20. století. Byl vytvořen Světovou meteorologickou 

organizací (WMO) za účelem získat automatická hlášení meteorologických dat z paluby 

letadel. AMDAR využívá k přenosu dat vysokofrekvenční radiové vybavení nebo ACARS 

(Aircraft Communications Adrressing and Reporting System). Kvalita dat je neustále 

monitorována a letadla s nesprávnými údaji jsou upozorňována na špatnou kalibraci nebo 

opravu svých senzorů. Podle společnosti AMDAR jsou náklady na získávání dat z letadel 

pouze 1% nákladů vynaložených na aerologickou sondáž. Bohužel, v současnosti se 

k projektu AMDAR připojilo jen několik leteckých společností. Například v Evropě se účastní 

přibližně 400 letadel. [27] 
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Meteorologická data, která lze získat přímo jsou: 

 statický tlak 

 celková teplota vzduchu 

 vertikální a laterální zrychlení 

 relativní vlhkost 

 podélný sklon letounu 

 turbulence 

 

Nepřímo lze dopočítat tlaková výška, statická teplota vzduchu a aktuální rychlost a směr větru.  

 

5.2 Automatic Dependent Surveillance (ADS) 

Podstata automatického nezávislého sledování byla vysvětlena již v kapitole 3. Meteorologická 

data získaná prostřednictvím ADS-C jsou velmi kvalitní a lze je srovnat s kvalitou dat AMDAR. 

Poskytnutí dat z ADS-C je zpoplatněno. Některé informace, jako například teplota jsou 

získávány přímo, vítr je odvozen z okolních znalostí získaných palubním počítačem. 

Nevýhodou je, že data jsou dostupná pouze na základě kontraktu, takže například od 

poskytovatele letových provozních služeb nebo leteckého dopravce. 

Ve zprávách ADS-B nejsou posílány přímé meteorologické informace, některé lze však odvodit 

(například lze vypočítat z nadmořské výšky). Výhodou oproti ADS-C je to, že nejsou 

zpoplatněna a jsou vysílána každou sekundu, takže dat je opravdu mnoho.  

Datový spoj používaný pro přenos ADS-B zpráv je 1090 MHz Mód S. Technologie ADS-B má 

dva typy „squitteru“ (přenos formátu odpovědi bez dotazování). Prvním je krátký, 56 bitový 

acquisition squitter, který obsahuje Downlink Format (DF) 0, 4, 5 a 11. Druhým typem je 

dlouhý, 112 bitový Extended squitter obsahující DF 17. Pozemní přijímače jsou schopny 

přijímat rádiové pulsy vyslané odpovídači Módu S a dekódovat je do čitelných ale stále 

komprimovaných DF zpráv, které mohou být dále využity. [3,28] 
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5.3 Sekundární přehledový radar Módu S 

 

Moderní sledovací techniky umožnují řízení letového provozu (ATC - Air Traffic Control) 

shromažďovat velké množství dat z paluby letadel v reálném čase.  Možným způsobem, jak 

získat meteorologická data je právě využití adresných dotazů sekundárního radaru Módu S. 

Při každé otáčce radaru jsou letadla zaměřována a vyslýchána. V ideálním případě dostaneme 

odpověď každým otočením radaru ale díky rušivým elementům jako jsou překážky, odrazy od 

okolních budov a garbling5 mohou být data ztracena. Jelikož se projektu AMDAR účastní jen 

několik států, hledají se další způsoby jak využít meteorologická pozorování z letadel. [27] 

Meteorologická data můžeme získat nepřímo pomocí povinných dat vysílaných EHS Mód S. 

Přímým zdrojem meteorologických dat jsou informace obsaženy v nepovinném Meterological 

Routine Air Report (MRAR) registru. Obě metody mají svoje výhody a nevýhody. Velkou 

výhodou parametrů získaných metodou EHS Mód S je, že jsou vysílaná každým letadlem 

vybaveným Mód S odpovídačem. Nicméně získání meteorologických informací je nepřímé, 

zejména teplota, která je vypočítána skrze Machovo číslo a pravou vzdušnou rychlost. Vítr se 

vypočítává z vektorového rozdílu mezi pravou vzdušnou rychlostí a traťovou rychlostí. Naopak 

Mód S MRAR obsahuje přímé informace o větru a teplotě a kvalita těchto dat je srovnatelná 

s kvalitou dat získaných v rámci projektu AMDAR. Jelikož meteorologická data z MRAR 

registrů nejsou povinná ve standardním vybavení Módu S, radary musí být konfigurovány tak 

aby byly schopny vyslýchat dodatečné MRAR registry (pokud je to vůbec možné vzhledem 

k hustotě leteckého provozu). Podpora MRAR také závisí na druhu odpovídače na palubě 

letadla. Přibližně 4-5% letadel reaguje na žádost vyslat informace MRAR. V následujících 

odstavcích jsou možnosti získávání meteorologických dat pomocí adresných dotazů 

sekundárního radaru Módu S. [29] 

Radar získává data ze všech letadel, které jsou schopné reagovat. Neexistuje však žádný 

mechanismus, který by leteckým společnostem oznámil kalibraci jejich snímačů. Často si 

letecké společnosti ani neuvědomují, že jejich letadla posílají meteorologické údaje 

prostřednictvím radarů Mode-S do středisek ATC. Jediný způsob, jak se zbavit chybných čtení, 

je jejich identifikace a eliminace. Množství dat získaných pomocí radarů Mode-S je v porovnání 

s aerologickou sondáží nebo dokonce AMDAR tak velké, že vadné hodnoty mohou být 

identifikovány poměrně snadno, pokud představují menšinu všech dostupných dat. 

  

                                                
5 garbling je jedním z problémů při zpracování signálu SSR, jde o překrývání odpovědí dvou odpovídačů 
[3] 
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6. BDS registry 

Odpovídače na palubě letadla uchovávají data z avioniky v tzv. Binárním úložišti dat (BDS – 

Comm-B Data Selector) o velikosti 56 bitů. V současné době existuje 256 registrů. Data jsou 

zakódována v binárním tvaru a dotazována prostřednictvím sekundárních radarů Módu S. 

Registry BDS bývají označovány také jako registry GICB6, protože mohou být propojeny 

prostřednictvím "Ground Initiated Comm-B". [30] 

Každý registr obsahuje datové užitečné zatížení konkrétní odpovědi Módu S nebo rozšířeného 

dotazování. Registry neaktualizované v pevné časové lhůtě jsou odpovídačem smazány za 

účelem zachování pouze aktuálních dat. Registry jsou identifikovány dvojmístným 

hexadecimálním číslem například BDS 05hex nebo BDS 0,5. ADS-B zprávám i zprávám 

Módu S jsou přiřazeny jednotlivé BDS registry (nicméně ve zprávách tato čísla nenajdeme). 

Když sekundární radar dotazuje letadlo, do zprávy o požadavku (Uplink Format – UF 4, 5, 

20, 21) zahrne i BDS kód, který následně odpovídač letadla využije k rozpoznání zprávy, která 

je od radaru vyžadována. Když je zpráva v přenášena zpět v Downlink Formátu, není zde již 

obsažen BDS kód (protože sekundární radar ví, jaký druh zprávy požadoval). V kapitole č. jsou 

uvedeny legislativní požadavky na vybavení odpovídači v Módu S s funkčností ELS a EHS. 

[6,31] 

 

6.1 Mód S Elementary Surveillance (ELS) 

 

Aby vůbec bylo možné získávat data z letadel prostřednictvím dotazů Módu S, je nutné, aby 

letadlo bylo vybaveno odpovídačem sekundárního radaru..V rámci Mód S ELS je nezbytné 

vysílat BDS registry 1,0  1,7  2,0 a 3,0., jejich název je popsán v tabulce 6. [6] 

 

Tabulka 6. Povinné BDS registry v rámci Mód S ELS 

Označení registru Název registru 

BDS 1,0 Možnost využití datového spoje 

BDS 1,7 Zpráva o schopnosti užití GICB 

BDS 2,0 Identifikace letadla 

BDS 3,0 ACAS RA (Active Resolution Advisory) 

 

  

                                                
6 GICB „Ground initiated Comm-B“ neboli Protokol pozemní stanice typu Comm B je dle předpisu L10 
označení pro protokol umožňující dotazovači v Módu S vyčlenit pouze ty odpovědi Comm-B, které 
obsahují data z definovaných zdrojů (registrů) v poli MB [6] 
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BDS registr 1,0 obsahuje informace o stavu konfigurace odpovídače Módu S a o provozním 

statutu pro využití datového spojení.  

K identifikaci dostupných informací poskytovaných odpovídačem Módu S je potřebné vysílat 

registr BDS 1,7. Pokud je v registru 1,7 nastaven příslušný bit na hodnotu „1“ znamená to, že 

registr obsahuje platná a neustále aktualizovaná data. Existuje však ještě jeden případ, kdy je 

bit nastaven na hodnotu „1“. Jedná se o situaci, kdy alespoň jedna z dílčích informací v registru 

je vyplněna (např. v registru 5,0 je definice 5 informací a je-li alespoň jedna z nich v registru 

obsažena, je příslušný bit nastaven na hodnotu „1“). [32] 

Úkolem registru 2,0, který obsahuje identifikaci letadla, je zajištění korelace přehledových dat 

s daty letového plánu v FDP7 a SDP8 systémech. 

Posledním z ELS registrů je BDS 3,0, který umožňuje pozemním stanicím získat aktuální stav 

o doporučení k vyřešení konfliktu RA9 ze systému ACAS. Ve chvíli, kdy pozemní radar Módu 

S dotazuje letadlo, aby získal obvyklé přehledové informace, odpovídač mu pošle nejen 

přehledové informace, o které žádal, ale zahrne k nim i znak, který označuje přítomnost RA. 

Radar pak znovu dotazuje odpovídač proto, aby získal obsah registru BDS 3,0. [32] 

6.2 Mód S Enhanced Surveillance (EHS) 

Mód S EHS poskytuje řídícímu letového provozu více informací, než je obsaženo v ADS-B 

nebo Mód S ELS zprávách. Hlavním důvodem rozšíření o další BDS registry je poskytování 

ATC systémům přesné informace v reálném čase za účelem předpovědi trajektorie letu.  

Odpovídač Módu S EHS automaticky zahrnuje i registry vysílané v ELS. V tabulce 7. je 

popsáno označení a název registru povinných v rámci EHS. [31] 

 

Tabulka 7. Povinné BDS registry v rámci Mód S EHS 

Označení registru Název registru 

BDS 4,0 Vybraný záměr letadla ve vertikálním směru 

BDS 5,0 Hlášení o trati a zatáčení 

BDS 6,0 Hlášení o kurzu a rychlosti 

 

 

  

                                                
7 FDP = Flight Data Processing System, je samostatný systém pro zpracování dat z letových plánů 
8 SDP = Surveillance Data Processing System, je samostatný systém pro zpracování přehledových dat 
9 Resolution Advisory je indikace na displeji v kokpitu doprovázená zvukovou výstrahou a doporučením 
k vyřešení konfliktu [3] 
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Soubor těchto informací se nazývá DAP – Downlink Aircraft Parameters. Podle toho, komu se 

informace zobrazují, můžeme DAP rozdělit na dvě kategorie. CAP (Controller Access 

Parameters) jsou informace zobrazující se řídícímu letového provozu a SAP (System Access 

Parameters) jsou informace dostupné zpracovávajícímu systému. [31, 32] 

BDS 4,0 obsahuje informace o zvolené nadmořské výšce letadla. Data o vertikálním záměru 

obsažena v tomto registru jsou získávána z několika palubních zdrojů, v závislosti na 

konfiguraci a avionice letadla a jsou využívána k zpracování v přehledových zařízeních 

sloužících ATC. Registr 4,0 neobsahuje přímé či nepřímé meteorologické informace.  

Druhým registrem je BDS 5,0 poskytující následující informace: úhel příčného náklonu, 

rychlost změny traťového úhlu, traťový úhel, traťová rychlost. Data jsou aktualizována každou 

sekundu, pokud nedojde k aktualizaci do 2 sekund je položka v daném poli nastavena na 

hodnotu 0. což znamená neplatnost uvedených dat. 

Registr BDS 6,0 obsahuje také 5 položek a doplňuje předchozí registr o informace  

o magnetickém kurzu, indikované vzdušné rychlosti, Machově čísle a vertikální rychlosti. 

Aktualizace probíhá stejně jako u registru 5,0. [31] 

Z těchto informací je pak možné prostřednictvím výpočtu nepřímo odvodit meteorologické 

informace o teplotě okolního prostředí, směru a síle větru. Data EHS jsou dostupná ze všech 

sekundárních radarů v ČR a četnost těchto dat je přibližně 3.5 miliónů záznamů denně. [29,32] 
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6.3 MRAR registry 

Dva z BDS registrů obsahují přímo meteorologické informace. Registr BDS 4,4 Meteorogical 

Routine Air Report (MRAR) a BDS 4,5 Meteorological Hazard Report (MHR). V současné době 

nejsou tyto registry povinné, tudíž je pouze malý počet letadel vybavených odpovídačem Módu 

S podporující MRAR technologii.  

 

6.3.1 Meterological Routine Air Report  

Registr BDS (4,4) obsahuje tzv. meteorologickou rutinní zprávu letadla, která obsahuje 

základní meteorologické informace. Hlavní výhoda této metody tedy spočívá v tom, že 

tento registr již obsahuje přímé informace o větru a teplotě, které jsou získávány přímo ze 

senzorů instalovaných na draku letadla a jsou velmi blízké informacím získaným 

prostřednictvím systému AMDAR. Tím jsou již přenášeny meteorologické informace a není 

nutné jejich následné zpracování. Obnova dat je uskutečněna v časovém horizontu jedné 

vteřiny, a pokud nedojde k obnově do 2 vteřin, jsou data neplatná. Data obsažená 

v registru 4,4 jsou následující: 

 rychlost větru 

 směr větru 

 teplota 

 tlak 

 vlhkost 

 turbulence 

 

Nevýhodou této metody je skutečnost, že jen malý počet letadel v krytí radarů, zhruba 

okolo 5%, reaguje na žádost o výpis z registru BDS 4,4, který je vyhrazen pro 

meteorologická data. Ke zvýšení zmíněného podílu by pak byla nutná širší spolupráce  

s provozovateli těchto letadel. Současná konfigurace radarů v ČR umožňuje dotazování 

registru BDS 4,4 každou druhou otáčku radaru. [32] 
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6.3.2 Meteorological Hazard Report 

Data získaná z MHR jsou informace o nebezpečných meteorologických jevech. Za tímto 

účelem je v odpovídačích vyhrazen BDS registr s označením 4,5 a obsahuje informace 

o jevech, jako jsou: 

 turbulence 

 námraza 

 střih větru 

 microburst 

 turbulence v úplavu 

 

Znalost těchto informací je zásadní pro bezpečnost letového provozu, avšak aktuálně v rámci 

vzdušného prostoru České republiky není registr 4,5 dotazován. [29, 31] 
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7. Metodický postup zpracování dat ke kondenzačním stopám 

Za účelem spárování kondenzační stopy s letadlem, které ji vytvořilo a s dekódovanými 

informacemi, které letadlo vyslalo, byl vytvořen algoritmus (viz Příloha A). Prvním zdrojem dat 

vstupujícím do algoritmu jsou kamerové záznamy oblohy, které jsou sledovány za účelem 

zpozorování kondenzačních stop a jejich následného zaznamenání do tabulky. Druhým 

zdrojem dat je aplikace Flightradar24, ve které probíhá párování kondenzační stopy 

s letadlem, které ji vytvořilo. Posledním zdrojem jsou ADS-B zprávy a BDS registry, které 

poskytují informace o konkrétním letadle. Výstupem spárování je tabulka kondenzačních stop 

(viz Příloha B). Jednotlivé kroky postupu jsou popsány v následujících podkapitolách.   

7.1 Kamery 

Základním krokem ve výzkumu kondenzačních stop je pozorování kamerových záznamů. Na 

pracovišti ČVUT Fakulty dopravní v Děčíně jsou umístěny 3 kamery monitorující oblohu.  

Souřadnice umístění kamer jsou 50,77899 severní šířky a 14,21602 východní délky. 

S kamerami je možné manipulovat a nastavovat jejich směr a výškový úhel nezávisle na sobě. 

V roce 2017 prošel systém optimalizací a nyní kamery směřují tak, aby zachytili co největší 

počet letadel. Kamerové záznamy jsou uchovávány a je možné si je přehrát zpětně, čehož 

bude využito za účelem výzkumu kondenzačních stop a jejich následného párování s letadly. 

Na Obrázku 14. je znázorněna oblast, která je kamerami monitorována. Žlutě je označen 

prostor snímání kamer, modré jsou letové cesty, které prostory prochází. Kamera č. 1 je 

nastavena na východ do magnetického směru 107°. Kamera zabírá navigační bod RAVKU 

a letové cesty M725, L858 křižující se s letovou cestou N869. 

Kamera č. 2 směřuje na severozápad, zabírá navigační bod OMELO a letovou cestu L620. 

Poslední kamera č. 3 je nastavena do magnetického směru 140°a snímá křižující se letové 

cesty L620 a N869. [35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 14. Kamerami monitorovaná oblast. [35, upraveno autorem] 
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Soubor s uloženou nahrávkou je možné získat díky vzdálenému přístupu k úložišti v Děčíně. 

Časový interval pro ukládání dat z kamer je nastaven na 06:15:00 – 17:59:58. Kamerové 

záznamy jsou ukládány ve formátu MP4, je tedy možné je přehrát v jakékoli aplikaci 

podporující tento formát.  

Vhodnými dny pro pozorování kondenzačních stop jsou dny, kdy je jasno až polojasno. 

V dnech kdy je zataženo, nejsou kondenzační stopy viditelné, protože jsou na kamerových 

záznamech překryty oblačností.    

Prvním krokem je tedy spuštění MP4 souboru s kamerovým záznamem oblohy. V případě 

zpozorování kondenzační stopy je důležité zaznamenat několik parametrů. Prvním z těchto 

parametrů je čas. Ve chvíli, kdy se na obrazovce objeví kondenzační stopa, je nutné si zapsat 

počáteční čas a dále pak čas, kdy byla kondenzační stopa zpozorována naposledy. Nemusí 

to nutně znamenat, že stopa zanikla, a proto byly vytvořeny určité kategorie, které popisují, co 

se s danou stopou stalo.  

Kategorie kondenzačních stopy byly stanoveny následovně: 

 odváta mimo obraz 

 překryta oblačností 

 dlouhodobá 

 krátkodobá 

 

První kategorie s názvem „odváta mimo obraz“ označuje situaci, kdy stopa setrvala na obloze 

dlouhodobě ať už v podobě dlouhé čáry nebo jen zbytkových stop, ale není možné 

zaznamenat dobu její životnosti, jelikož byla větrem odváta mimo obraz. Druhou možností je, 

že byla stopa překryta oblačností a opět není nadále možné pozorovat její dobu životnosti. 

Třetí kategorie je označena jako dlouhodobá a představuje ty kondenzační stopy, které 

samovolně rozplynuly. Poslední kategorie krátkodobé kondenzační stopy jsou ty, které se 

vytvořily jen v krátké vzdálenosti za letadlem a po jeho průletu se rozplynuly do 60 sekund.  
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Kromě času a kategorie je dalším nezbytným parametrem směr letu, který je později využit 

k párování kondenzační stopy a letadla. V souvislosti se směrem letu byly ke každé kameře 

vytvořeny legendy (viz Obrázek 15.). Levý sloupec představuje obrazovku ve tvaru obdélníku, 

na které pozorujeme záznamy, a modré šipky představují směr letu letadla, které vytváří 

kondenzační stopu. V pravém sloupci jsou letové cesty, které danému směru letu odpovídají 

a jsou následně zapsány do tabulky parametrů.  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

V neposlední řadě je nezbytné zaznamenat číslo kamery, na které byla kondenzační stopa 

zpozorována. Číslo kamery je možné zjistit z názvu souboru s kamerovým záznamem, který 

je znázorněn na Obrázku 16. Z názvu můžeme vyčíst název kamerového zařízení, IP adresu 

kamer, číslo kamery, ze které je záznam vytvořen, datum a čas od kdy do kdy je záznam 

pořízen.  

 

  

Obrázek 15. Legendy ke směru letu. Vlevo kamera č. 1, vpravo kamera č. 2 a 3 

Obrázek 16. Název kamerového záznamu 
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7.2 Flightradar24 

Druhým krokem v postupu je párování kondenzační stopy s letadlem, které ji vytvořilo. 

Identifikace letadla probíhá pomocí jedinečné 24bitové ICAO adresy. Za účelem spárování 

kondenzační stopy a letadla je využito aplikace Flightradar24. Tato aplikace umožňuje 

celosvětové sledování letů v reálném čase a poskytuje informace o letadlech získaných 

pomocí několika zdrojů: ADS-B, MLAT a radary. Flightradar24 vznikl v roce 2006, kdy se dva 

švédští nadšenci do letectví rozhodli vybudovat síť ADS-B přijímačů v severní a střední 

Evropě. V roce 2009 otevřeli síť veřejnosti a umožnili všem, kteří mají ADS-B přijímač nahrávat 

data. V současnosti má síť více než 17 000 ADS-B přijímačů po celém světě a počet se 

neustále zvyšuje za účelem dosáhnutí globálního pokrytí. [36] 

Čas, ve kterém byla zpozorována kondenzační stopa, koresponduje s časem, ve kterém 

vletělo letadlo do oblasti snímané kamerou. Je však nutné dbát ohled na fakt, že v aplikaci 

Flightradar24 je uváděn čas UTC, kdežto na kamerových záznamech je aktuální čas v České 

republice. UTC neboli koordinovaný světový čas (anglicky Coordinated Universal Time) je 

základ systému pro měření času, založený na atomových hodinách. Časová pásma se tedy 

odlišují posunem od UTC. Čas v ČR je takzvaný středoevropský čas (SEČ) a označuje se jako 

UTC+1 , jelikož je posunut o hodinu napřed vzhledem k UTC. Odchylka se v průběhu roku 

může měnit, a v období letního času je čas v ČR dán jako UTC + 2. Na kamerových 

záznamech je nastaven pořád jeden čas, a to UTC + 1. [37] 

V rámci diplomové práce bylo v Flightradar24 využito členství „silver“, které umožňuje 

přehrávání až 90 dní do historie a poskytuje následující informace: číslo letu, mode – s code, 

letecký dopravce, bod vzletu a přistání, čas příletu a odletu, délka letu, traťová rychlost, 

souřadnice, trajektorie, výška letu, vertikální rychlost (viz. Obrázek 17.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17. Informace o letadle dostupné v rámci členství "silver" Flightradar24 [37] 
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Z předchozího kroku je znám čas, kdy se vytvořila kondenzační stopa, číslo kamery, která ji 

zachytila a také letová cesta, po které letělo letadlo vytvářející kondenzační stopu. Čas je 

původně zaznamenán v tabulce dle místního času, takže je nutné ho převést na čas UTC, 

který bude korespondovat s časem v aplikaci Flightradar24. Za pomocí těchto informací je 

v aplikaci Flightradar24 nastaveno přehrávání na daný den a čas. Z Obrázku 14. je již známo 

jaké oblasti jsou kamerami monitorovány, tudíž je záběr přiblížen jen na vybranou oblast. 

Po spárování kondenzační stopy a letadla, které ji vytvořilo je zapsána jeho ICAO adresa a typ 

letadla do tabulky s parametry z předchozího kroku. ICAO adresa je v rámci celého postupu 

velmi důležitým parametrem, jelikož podle ní budou hledány informace o letadle v dalších 

krocích. 
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 7.3 ADS-B a BDS registry 

Třetím krokem je dekódování informací o konkrétním letadle prostřednictvím dat vysílaných 

letadly. Proces dekódování je proveden v prostředí programu MATLAB.10  

V rámci diplomové byl použit dekódovací program filtrace_ADSB_SSR, který se využívá pro 

zpracování dat získaných z letadel vybavených odpovídači Mode S. Zprávy vyslané 

odpovídači pracujícími v Módu S, byly přijaty přijímačemi laboratoře ATM systémů pro potřeby 

získání letových informací z letadel, která se vyskytovala v prostoru sledovaným kamerami.  

V následujících odstavcích je uveden stručný popis funkčnosti dekódovacího programu.  

Nejprve je načten datový soubor ve formátu .dat se všemi zprávami, které byly zachyceny 

přijímačem. Soubor se zprávami obsahuje čas přijetí zprávy ze serveru, číslo přijímače, kterým 

je zpráva vyslána, celou zprávu hexadecimálním tvaru ze dne, kdy jsou sledovány 

kondenzační stopy. Zprávy jsou ukládány do souboru po 20 minutách. Do programu jsou 

načteny tyto proměnné: 

 Unix_time – čas přijetí zprávy ze serveru 

 Receiver – číslo přijímače 

 Message – přijatá zpráva v hexadecimálním tvaru. 

 

V programu byl vytvořen cyklus pro všechna data, a tento cyklus prochází řádek po řádku 

jednotlivé zprávy z datového souboru. 

 Nejprve se změří délka zprávy a vyberou se zprávy z přijímačů 1 (Strahov) a 4 (Letňany). 

Jsou použity dva přijímače z důvodu zachování spojitosti a dostupnosti příjmu dat, v případě 

výpadku jednoho z nich, jsou zprávy nadále získávány z druhého přijímače.  Dále jsou 

vyfiltrovány tzv. dlouhé zprávy (Extended Squitter), které mají v hexadecimálním tvaru 28 

znaků. V binárním potom 112 bitů. 

Pokud je zpráva DF (Downlink format) rovna číslu 17 znamená to, že se jedná o ADS-B zprávu 

a je nutné dále dekódovat TC (Type Code). Je-li to ADS-B zpráva s TC 9-18, dekóduje se z ní 

poloha a otestuje se, zda leží v jednom ze dvou prostorů (viz Obrázek 18.), které jsou 

definovány pomocí souřadnic (viz Tabulka 8.) Pokud ano, znamená to, že letadlo prolétlo 

sledovanou oblastí. 

 

 

 

                                                
10 MATLAB vznikl zkrácením slov MATrix LABoratory (v překladu „maticová laboratoř“), jak už sám 
název napovídá, základními daty pro výpočty jsou matice [38] 
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Tabulka 8. Souřadnice prostorů, ve kterých dochází ke sběru dat 

Prostor č. 1 
  

Prostor č. 2 
 

A 50.7882 13.8526 
 

E 50.7637 14.5680 

B 50.9703 14.0628 
 

F 50.6325 14.4853 

C 50.8107 14.1929 
 

G 50.6151 14.2998 

D 50.7674 14.1401 
 

H 50.6899 14.2383 

    
I 50.7729 14.3519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekódování pozice je pouze lokální, proto může docházet ke vztažení více letadel do tohoto 

prostoru, než jím skutečně prolétlo. Lokální dekódování způsobí, že se vytvoří více souborů, 

zároveň by však měl být vytvořen soubor pro všechna letadla, která nad touto oblastní 

skutečně přelétla. Pokud bylo zjištěno, že letadlo letělo alespoň nad jedním ze sledovaných 

prostorů, vytvoří se pro něj soubor ve formátu .csv pojmenovaný podle ICAO adresy letadla a 

času (v minutách), kdy letadlo vlétlo do prostoru. Ve  chvíli, kdy letadlo vylétne z oblasti, název 

souboru se smaže ze seznamu a data patřící tomuto letadlu se nadále neukládají. 

Pro zprávy nacházející se v daný čas v dané oblasti se tedy lokálně dekóduje poloha. Ze stejné 

ADS-B zprávy (DF=17 type code 9-18) je získána také informace o nadmořské výšce (altitude). 

Další informace jsou dekódovány také z ADS-B zprávy ale s type code 19. Zde se získává 

informace o Ground speed a Baro_diff. Baro diff obsahuje informaci o rozdílu barometrické 

A 

B 

D 

 

C 

 
I 

 

H 

G

A 

F 

 

E 

A 

PROSTOR Č. 1 

Obrázek 18. Prostory sběru dat [35, autor] 



49 
 

výšky a výšky nad geoidem (GPS) a předpokládá se využití této informace do budoucna pro 

výpočet aktuálního tlaku.  

Mezi další dekódované zprávy patří odpovědi na adresné dotazování sekundárního radaru, 

které mají DF=20 nebo DF=21. Nejdříve se ze zprávy získá ICAO adresa letadla pomocí CRC 

(Cyclic Redundancy Check, cyklický redundantní součet). Tento součet ověřuje správnost 

přijetí zprávy. Pokud je zpráva špatně přijata, výsledkem je špatná ICAO adresa a není 

spárována. V případě, že byla zpráva přijata správně, je výsledkem CRC právě ICAO adresa 

letadla.  

Ze zprávy je dále zkoumána pouze část od 33. do 88. bitu představující tzv. BDS registr (56 

bitů). Těmto zprávám je přiřazeno číslo BDS registru pomocí algoritmu, který rozezná, zda 

jsou obsaženy registry ELS, EHS nebo MRAR. V případě, že je zprávě přiřazeno číslo BDS 

registru 5,0, je z tohoto registru dekódována informace o True Air Speed (TAS). Z BDS registru 

6,0 je zjištěn Heading a Machovo číslo. Poslední BDS registr, který se dekóduje, je 4,4. Tento 

meteorologický registr poskytuje zprávy o zdroji meteorologické informace, rychlosti a směru 

větru, teplotě, tlaku, síle turbulence a vlhkosti vzduchu. 
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Z každé zprávy je do souboru .csv uložen původní formát času přijetí zprávy, celý název zprávy 

v hexadecimálním tvaru, dekódovaný čas ve tvaru 'yyyymmdd_HH:MM:SS', Downlink Format, 

Type Code nebo číslo BDS registru a dekódované informace z dané zprávy (viz. Obrázek 19.) 

 

Obrázek 19. Ukázka souboru .csv s dekódovanými informacemi 

Soubor se všemi uloženými zprávami je nutné dále zpracovat a spárovat je s konkrétními 

letadly. Podle ICAO adres, které byly přiřazeny k jednotlivým kondenzačním stopám, jsou ve 

složce se zprávami vyhledány všechny zprávy označené danou ICAO adresou. Vytvoří se tedy 

nová složka, která bude obsahovat již jen zprávy od letadel, které vytvořily kondenzační stopu 

v sledované oblasti. Ke každému letadlu (ICAO adrese) může být uloženo více zpráv v různé 

časy, a proto je lepší si všechny zprávy sloučit do jednoho souboru, ve kterém jsou následně 

seřazeny podle času přijetí zprávy. Jelikož jsou data získávána z více přijímačů, mohou se 

některé zprávy vyskytnout v souboru vícekrát a je tedy vhodné odstranit duplikace ve sloupci 

Message. Po vylepšení celého programu by měl být vytvořen pouze jeden soubor pro každou 

ICAO adresu.  

V případě, že daná ICAO adresa není nalezena v souboru s dekódovanými zprávami, tudíž 

nejsou k dispozici data o letadle, je nemožné s danou ICAO adresou dále pracovat a je 

označena za nespárovanou. Je tedy nutné v budoucnu najít nějaké nápravné opatření 

k zamezení těchto situací v záznamech. 

Každý .csv soubor se zprávami tedy obsahuje několik sloupců s dekódovanými informacemi 

(viz Tabulka 9.) 

Tabulka 9. Dekódované informace z dat vysílaných letadly 

Informace Zdroj 

Unix Time, Message, Time, DF, Type Code/BDS 

number 
všechny přijaté zprávy 

Zeměpisná délka, zeměpisná šířka, výška ADS-B message, DF 17, TC 9-18 

Traťová rychlost, Baro diff ADS-B message, DF 17, TC 19 

Pravá vzdušná rychlost (TAS) BDS 5,016 

Machovo číslo, Heading BDS 6,016 

Rychlost a směr větru, statická teplota vzduchu, 

turbulence, vlhkost vzduchu  
BDS 4,416 
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Většina údajů, které jsou dekódovány ze zpráv ADS-B a BDS, bude sloužit pro další 

vyhodnocování a hledání závislostí mezi vytvořenými kondenzačními stopami. ICAO 24 bitová 

adresa je nutná pro dohledání typu letadla, z rychlosti je možné vypočítat teplotu, výška slouží 

pro určení statického tlaku a mohla by být využita pro porovnávání stop v jedné letové hladině 

a heading by mohl být využit k snadnější identifikaci stopy. BDS registr 4,4 byl vybrán celý, 

jelikož obsahuje pouze meteorologické informace. Z hlediska výzkumu kondenzačních stop je 

důležitá především teplota a vlhkost.  

Dekódované informace obsažené v .csv souborech byly vloženy do tabulky kondenzačních 

stop k příslušnému řádku, podle již zapsané ICAO adresy. Poloha byla rozdělena na dva 

sloupce, kde byly zaznamenány souřadnice pro vstup do oblasti sledované kamerami a pro 

výstup z oblasti. V následujících sloupcích byly uvedeny hodnoty pro rychlost, konkrétně pro 

traťovou rychlost (GS), pravou vzdušnou rychlost (TAS) a Machovo číslo (Mach). Zde existuje 

více možností pro zapsání hodnot. První možností je uvedení průměrné rychlosti letadla ve 

sledované oblasti. Druhou možností je vývoj rychlosti v čase, během průletu sledovanou 

oblastí.  

Následující sloupce jsou věnovány meteorologickým informacím dekódovaným z registru 

BDS 4,4. Prvním sloupcem je zdroj meteorologických informací, dále rychlost větru udávaná 

v m/s, směr větru, teplota v °C, tlak v hPa, síla turbulence a vlhkost vzduchu. Vysílání BDS 

registru 4,4 není povinné, a na dotaz o vyslání informací z registru odpoví jen 5% letadel 

v dosahu krytí sekundárního radaru.  
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7.3.1 Výpočet meteorologických informací  

Pro získání většího množství meteorologických informací ke každému letadlu byly dopočítány 

hodnoty teploty a tlaku z dekódovaných informací.  

7.3.1.1 Výpočet statického tlaku 

Dle pravidel ICAO/ISA mezinárodní standardní atmosféry11 (pouze do výšky 36089 ft/ 

11 000 m) lze vypočítat statický tlak jako součin tlaku na hladině moře s teplotou v dané výšce 

umocněnou podílem tíhového zrychlení a plynovou konstantou a teplotním gradientem na 

základě následujícího vztahu: [40] 

 

  

𝑝(ℎ) = 𝑝0 (
𝑇0 −  Γ ∙ 𝛼 ∙ 𝐹𝐿 ∙ 100

𝑇0
)

𝑔0
Γ∙𝑅𝑑

 

 

 (1) 

pro h ≤ 11 000 m (FL 361) 

V případě výpočtu tlaku ve výšce nad 11 000 m (FL 361) vstupuje do výpočtu proměnná tlaku 

ve výšce 11 km a teploty ve výšce 11 km. Tabulka 10. obsahuje veškeré používané konstanty. 

  

  

𝑝(ℎ) = 𝑝1𝑒𝑥𝑝 (
−𝑔0 ∙ 𝛼 ∙ (𝐹𝐿 ∙ 100 − 36089)

𝑅𝑑 ∙ 𝑇1
) 

 

 (2) 

pro h > 11 000 m (FL 361) 

 

Tabulka 10. Hodnoty používané pro výpočet statického tlaku 

Symbol  Hodnota [jednotky] Význam / poznámka 

p0  1013,25 [hPa] Tlak na hladině moře 

T0  288,15 [K] Teplota na hladině moře 

α  0,3048 [m/ft] Koeficient úměrnosti mezi stopami a metry 

Γ 0,0065 [K m-1] Teplotní gradient pro 0-11km 

g0 9,80665 [m s-2] Tíhové zrychlení na hladině moře 

Rd 287,058742 [J kg-1 K-1] Plynová konstanta 

p1 266.32 [hPa] Tlak ve výšce 11 km 

T1 216,65 [K] Teplota ve výšce 11 km 

                                                
11 ISA – International Standard Atmosphere, Mezinárodní standardní atmosféra je zjednodušený model 
zemské atmosféry, který byl zaveden mezinárodní organizací ICAO v roce 1952. Předpokládá lineární 
pokles teploty o 6,5°C na každý kilometr až do výšky 11 km (36089 stop). Na úrovni mořské hladiny je 
definována teplota vzduchu 15°C, tlak vzduchu 1013,25 hPa a hustota vzduchu 1,225kg/m3. [39] 
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7.3.1.2 Výpočet teploty vzduchu z Mód S EHS 

Pro výpočet teploty bylo využito dat z Mód S EHS. Výhodou je, že každé letadlo s pevnými 

křídly ve FIR Praha s MTOW větší než 5 700 kg nebo s maximální TAS větší než 250 uzlů, je 

povinno být vybaveno odpovídačem pracujícím v Módu S EHS. Vzniká tedy velký vzorek dat, 

které je možné použít k výpočtu. Konkrétně byly využity BDS registry 5,0 a 6,0, ze kterých jsou 

v tabulce kondenzačních stop zaznamenané hodnoty pro Machovo číslo a True Air Speed. 

Pro výpočet teploty z dat EHS je využito znalosti vzorce pro výpočet Machova čísla z podílu 

pravé vzdušné rychlosti a rychlosti c, která je dána odmocninou ze součinu poměru 

specifických teplot, plynové konstanty Rd a teploty T. 

 

 

 

 

kde Rd=287,0528742 J kg-1 K-1, = 1,397774 (poměr specifických teplot) a TAS a c jsou 

uvedeny v jednotkách m/s. 

Na základě znalosti Machova čísla a teploty, lze z výše uvedených vztahů vypočítat teplotu 

podle následujícího vzorce: 

 

  

𝑇𝐾 = 2, 4923 × 10−3
𝑇𝐴𝑆2

𝑀2
 

 

 (5) 

kde výsledná teplota TK je v Kelvinech a rychlost TAS v m/s. [29, 40] 

Pro převedení výsledné teploty do °C je využito vzorce: 

 

  

𝑇𝑐 =  𝑇𝐾 − 273,15 

 (4) 

kde - 273,15 jsou stupně Celsia pro teplotu 0 K.  

  

𝑀 =  
𝑇𝐴𝑆

𝑐
 (3) 

𝑐 = √𝑅𝑑T (4) 
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8. Vlastní ověření postupu 

K ověření funkčnosti výše uvedeného metodického postupu, byl zvolen den 3. dubna 2018, 

kdy bylo během dne převážně jasno a předpokládaly se tedy vhodné podmínky pro pozorování 

kondenzačních stop.  

8.1 Kamery  

Celkem je z tohoto dne uloženo 14 kamerových záznamů, přičemž sedm záznamů z kamery 

č. 1, pět záznamů z kamery č. 2 a dva záznamy z kamery č. 3. 

Procházení kamerových záznamů je časově velmi náročné. Během jednoho dne je uloženo 

necelých dvanáct hodin záznamu z každé kamery, to znamená, že je nutné projít přibližně 35 

h a 15min kamerových záznamů oblohy ze všech tří kamer za jeden den. Ukázka 

z kamerového záznamu je na Obrázku 20. Na obrazovce je uvedeno datum, čas a číslo 

kamery.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dne 3. dubna 2018 bylo zpozorováno celkem 171 kondenzačních stop. V ranních hodinách 

bylo zataženo a první kondenzační stopy byly viděny po 8. hodině. Postupně se občasnost 

protrhávala a nejvíce stop bylo zaznamenáno mezi 10. a 14. hodinou.  

Dle postupu byly pozorovány kamerové záznamy a za účelem zapisování daných parametrů 

byla vytvořena tabulka s datem pozorování kondenzačních stop a číslem kamery. Při každém 

objevení kondenzační stopy byl do dalších sloupců zapsán čas objevení a zmizení. Dále byla 

zvolena kategorie kondenzační stopy a letová cesta podle směru letu, kterým letělo letadlo na 

obrazovce. Z času objevení a zmizení kondenzační stopy byla vypočítána doba zobrazení 

stopy na obrazovce. Ukázku tabulky se zapsanými parametry je možné vidět v Tabulce 11. 

 

Obrázek 20. Ukázka záznamu z kamery č. 1 



55 
 

Tabulka 11. Ukázka z tabulky kondenzačních stop 

datum 
kamera 

č. 

čas 

objevení 

čas 

zmizení 
kategorie směr letu 

doba 

zobrazení 

 stopy (sec.) 

03.04.2018 1 8:37:36 8:41:20 odváta mimo obraz N869 224 

03.04.2018 1 8:40:30 8:42:52 překryta oblačností N869 142 

03.04.2018 1 9:17:50 9:23:45 překryta oblačností N869 355 

03.04.2018 1 9:33:13 9:35:12 dlouhodobá N869 119 

03.04.2018 1 9:36:32 9:39:20 dlouhodobá N869 168 

03.04.2018 1 9:41:14 9:42:12 krátkodobá L858 down 58 

03.04.2018 1 9:47:04 9:51:18 odváta mimo obraz L858 down 254 

03.04.2018 1 9:52:45 9:55:56 dlouhodobá L858 down 191 

03.04.2018 1 9:54:19 9:56:20 dlouhodobá L858 down 121 

03.04.2018 1 10:22:31 10:32:37 dlouhodobá N869 606 

03.04.2018 1 10:23:35 10:24:55 dlouhodobá L620 up 80 

03.04.2018 1 10:28:55 10:42:50 dlouhodobá N869 835 

03.04.2018 1 10:31:24 10:39:11 odváta mimo obraz M725 down 467 

03.04.2018 1 10:36:30 10:46:50 odváta mimo obraz L620 620 

03.04.2018 1 10:39:45 10:43:45 odváta mimo obraz L858 up 240 

03.04.2018 1 10:41:25 10:49:40 dlouhodobá L620 495 

03.04.2018 1 10:43:45 10:50:58 dlouhodobá N869 433 

03.04.2018 1 10:47:25 10:48:14 krátkodobá L620 49 

03.04.2018 1 10:49:44 10:59:25 odváta mimo obraz L620 581 

03.04.2018 1 11:09:02 11:16:07 odváta mimo obraz M725 up 425 

03.04.2018 1 11:09:42 11:13:17 překryta oblačností N869 215 

03.04.2018 1 11:19:13 11:20:11 krátkodobá L858 up 58 

03.04.2018 1 11:31:00 11:32:50 dlouhodobá L858 down 110 

03.04.2018 1 11:44:40 11:53:10 dlouhodobá N869 510 

03.04.2018 1 11:49:17 11:53:40 odváta mimo obraz L858 down 263 

03.04.2018 1 11:54:02 11:55:33 dlouhodobá N869 91 

03.04.2018 1 12:25:46 12:27:24 dlouhodobá L620 98 

03.04.2018 1 12:49:25 12:59:35 odváta mimo obraz L620 610 

03.04.2018 1 12:55:08 12:56:50 dlouhodobá N869 102 

03.04.2018 1 13:30:38 13:32:08 dlouhodobá N869 90 

03.04.2018 1 13:31:36 13:33:58 dlouhodobá N869 142 

03.04.2018 1 13:36:21 13:37:32 dlouhodobá L858 down 71 

 

Nejdéle setrvající stopou na obloze, která následně rozplynula, byla stopa z kamery č.1 v čase 

10:28:55 – 10:42:50. Naopak nejkratší stopa setvrala na obloze pouhých 14 sekund. 
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8.2 Flightradar24 

Druhým krokem dle obecného postupu je spárování kondenzační stopy a letadla. Je- li znám 

z předchozího kroku směr letu (letová cesta) a čas výskytu kondenzační stopy, je již snadné 

stopu spárovat s konkrétním letadlem v aplikaci Flightradar24. Je nutné brát ohled na fakt, že 

na videu je byl uveden čas UTC+1, proto kvůli pozdějšímu spárování s letadlem je zapotřebí 

zapsat do tabulky čas UTC (tzn. o hodinu dříve). Na Obrázku 21. byla pro lepší představivost, 

vytvořena mapa letových cest, které jsou zaznamenány v tabulce kondenzačních stop. 

V pozadí je oblast Děčína zobrazená v aplikaci FlightRadar24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21. Vizualizace letových cest v aplikaci Flightradar24. [autor, 36] 
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Po vyhledání konkrétního letadla v aplikaci Flightradar24 se klikne na dané letadlo a otevře se 

postranní panel s dostupnými informacemi o letadle (viz Obrázek 22.). V tuto chvíli je pro 

spárování nejdůležitější MODE – S CODE (24bitová ICAO adresa v hexadecimálním tvaru, 

identifikující letadlo (odpovídač)), který je následně doplněn do dalšího sloupce tabulky k dané 

kondenzační stopě. Dalším parametrem získaným v aplikaci Flightradar24 je typ letadla, který 

je zapsán do tabulky pomocí ICAO kódu. Tímto krokem je dokončen proces spárování 

kondenzační stopy s letadlem, které ji vytvořilo.  

Po spárování všech 171 kondenzačních stop bylo zjištěno, že některé stopy byly vytvořeny 

jedním letadlem (například nejprve byla zaznamenána stopy na kameře č.2 a poté i na kameře 

č.3) a v několika případech prolétlo letadlo oblastí vícekrát během dne, tudíž se jeho ICAO 

adresa objevila v tabulce vícekrát. Celkem tedy bylo spárováno 126 unikátních ICAO adres. 

Na Obrázku 23. je ukázka z tabulky kondenzačních stop. 

 

Obrázek 22. volba konkrétního letadla v aplikaci Flightradar24, v červeném oválu je Mode-S code, v 

zeleném oválu je typ letadla [36, upraveno autorem] 

Obrázek 23. Záznam spárované kondenzační stopy s letadlem 
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8.3  ADS-B a BDS-registry 

Třetím krokem je dekódování dat vysílaných letadly, v prostředí programu MATLAB. K zjištění 

dostupných informací obsažených ve zprávách vyslaných letadly byl využit program 

filtrace_ADSB_SSR, jehož funkce je již popsána v obecném postupu. Po načtení matice se 

zprávami od letadel vyskytujících se v daný den ve vzdušném prostoru ČR, jsou vyfiltrována 

pouze ta letadla, která letěla nad oblastí snímanou kamerami, a dále jsou vyfiltrovány pouze 

odpovědi na dotaz Módu S dlouhé 112bitů, tzv. Extended Squitter zprávy.  

Každá zpráva je uložena samostatně ve formátu .csv. Na Obrázku 24. je zobrazeno, jak 

vypadají názvy jednotlivých zpráv. Prvním údajem, který z názvu můžeme vyčíst je ICAO 

adresa letadla, druhým údajem je datum ve tvaru „yymmdd“ a třetím údajem je čas ve tvaru 

„hhmm“, ze kterého jsou zprávy uloženy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V programu byly dekódovány pouze zprávy v čase 8 – 17hod., jelikož v tomto časovém 

rozmezí byly zpozorovány kondenzační stopy. Celkem soubor obsahoval 3 296 zpráv, ze 

kterých bylo nutné vyfiltrovat jen ty zprávy, které se týkají kondenzačních stop zapsaných 

v tabulce. Filtrace probíhala pomocí přidělených ICAO adres. Všechny nalezené zprávy 

k dané ICAO adrese byly sloučeny do jednoho souboru. Z celkového počtu 126 ICAO adres 

se podařilo dekódovat data k 121 ICAO adresám. Ke zbylým 5 ICAO adresám se nepodařilo 

získat informace z ADS-B a BDS registrů a byly označeny za nespárované. 

Jelikož byla data získávána ze dvou přijímačů, některé zprávy se mohly vyskytnout dvakrát, 

a proto bylo nutné odstranit duplikace ve sloupci Message. 

Ke každé kondenzační stopě v tabulce byly přiřazeny další informace zjištěné z dat vyslaných 

letadly. Do tabulky byly přidány sloupce s informacemi o poloze, výšce a rychlosti letadla. 

Informace o poloze jsou zaznamenány souřadnicemi při vstupu do oblasti snímané kamerami 

a při výstupu z oblasti. Pro letadla, jejichž kondenzační stopy baly zaznamenána na více 

kamerách, byla zaznamenána poloha zvlášť, např. poloha při vstupu do oblasti snímané 

kamerou č. 1, a poté poloha u oblasti snímané kamerou č. 2. Některá letadla byla 

Obrázek 24. Ukázka názvu uložených zpráv 



59 
 

zaznamenána pouze jednou kamerou, ale podle dekódované polohy se vyskytovala 

i  v oblastech snímanými zbylými kamerami, jejich poloha byla zaznamenána tedy pro vstup 

a  výstup z celé sledované oblasti. 

Informace o výšce jsou zapsány ve stopách (ft), taktéž při vstupu a výstupu z oblasti. Rychlost 

je v tabulce znázorněna několika za pomocí několika parametrů. Prvním je Ground Speed 

(GS), kterou bychom mohli přeložit jako traťovou rychlost a je udávána v uzlech (kt). Je to 

rychlost, kterou se letadlo pohybuje vůči zemskému povrchu a nejčastěji je vypočítána pomocí 

GNSS. Druhou rychlostí je True Air Speed (TAS), pravá vzdušná rychlost. TAS je definována 

jako rychlost letadla vůči okolnímu vzduchu a je udávána také v uzlech. Třetí uváděnou 

rychlostí je Machovo číslo, které je definováno jako bezrozměrná fyzikální veličina používaná 

v aerodynamice. Vypočítá se jako poměr rychlosti tělesa pohybujícího se v daném prostředí 

k rychlosti zvuku v tomto prostředí. Do tabulky byly zaznamenány vždy průměrné rychlosti 

letadel při průletu oblastí zaznamenanou v předchozím sloupci poloha. 

Současně byly vytvořeny i sloupce pro meteorologické informace získané z registru BDS 4,4.  

Ze 171 ICAO adres letadel byla nalezena pouze dvě letadla, která vysílala meteorologické 

informace.  

Prvním je letadlo s ICAO adresou 510047, které získalo meteorologické informace 

z inerciálního navigačního systému. Podle dekódované polohy v čase přeletu nad oblastí však 

bylo zjištěno, že v době kdy byla zpozorována kondenzační stopa 11:54:02, letělo letadlo ve 

velké vzdálenosti od oblasti sběru dat, přibližně 90 NM. Mezi dekódovanými informacemi byla 

rychlost a směr větru a teplota vzduchu. Správnost spárovaného letadla byla tedy znovu 

ověřena přes aplikaci Flightradar24 a dostupných souřadnic, které potvrdily, že letadlo bylo 

spárováno správně. Meteorologické informace se tedy povedlo získat v čase, kdy byla 

kondenzační stopa zpozorována ale podle ADS-B zprávy bylo letadlo mimo sledovanou oblast.  

Druhým letadlem, které vyslalo meteorologické informace, bylo letadlo s ICAO adresou 

485009. V čase přeletu 14:07 byly získány informace o poloze, výšce a rychlosti, které 

potvrzují výskyt letadla ve sledované oblasti. Co se týče meteorologických informací, ty byly 

získány v čase 13:37 a obsahují informace získané také z inerciálního navigačního systému, 

konkrétně heading, TAS a Mach a teplotu, která byla -14.25°C. Uvedená teplota odpovídá 

přibližně teplotě v letové hladině FL150, což by mohlo znamenat, že letadlo vyslalo získané 

meteorologické informace krátce po vzletu nebo v době, kdy se chystalo na přistání. Této teorii 

přispívá i fakt, že dekódované Machovo číslo bylo 0, 4760. Z Flightradaru24 bylo zjištěno, že 

letadlo vzlétlo v 13:00 z Amsterdamu a v čase vyslání meteorologických zpráv bylo přibližně 

110 NM od Amsterdamu a 245 NM od oblasti sběru dat.  
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8.3.1 Vlastní výpočet meteorologických informací 

Pro ověření správnosti vzorců uvedených v obecném postupu je níže uveden postup výpočtu 

pro konkrétní letadla. 

8.3.1.1 Výpočet statického tlaku 

U výpočtu statického tlaku hraje důležitou roli výška, ve které se letadlo pohybuje. Pro 

výpočet statického tlaku byl vytvořen sloupec s průměrnou letovou hladinou.  

Podle pravidel standardní atmosféry ICAO/ISA bylo pro výpočet tlaku ve výšce do 11 km 

(FL 361) zvoleno letadlo 4CA24F s FL 340. Výpočet byl proveden podle rovnice (1). 

postup výpočtu:  𝑝ℎ= 1013,25 (
288,15−0,0065∙0,3048 ∙340∙100

288,15
)

9,80665

0,0065∙287,10
 

    𝑝ℎ= 1013,25 (
288,15−0,0065∙0,3048 ∙340∙100

288,15
)

5,255
 

    𝑝ℎ= 250, 048 hPa 

 

Pro výpočet tlaku ve výšce nad 11 km (FL 361) bylo zvoleno letadlo 440992 s FL 380. 

Výpočet byl proveden podle rovnice (2). 

 postup výpočtu:  𝑝ℎ = 226,32 exp (
−9,80665∙0,3048∙(380∙100−36089)

287,10∙216,65
) 

    𝑝ℎ = 206,461 hPa 

 

Pro výzkum kondenzačních stop by bylo ideální získat informace o vlhkosti vzduchu. Bohužel, 

vlhkost nelze vypočítat z dostupných parametrů. Kromě aerologické sondáže je možné vlhkost 

vzduchu je získat ze zpráv AMDAR. V USA je měření vlhkosti prováděno prostřednictvím 25 

letadel zapojených do programu AMDAR. V Evropě jsou pouze 3 letadla schopna měřit 

vlhkost.[41] 
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8.3.1.2 Výpočet teploty 

Pro výpočet teploty bylo zvoleno letadlo s ICAO adresou 3C6DD4.  

TAS = 434,9 knotů (223,73 m/s) a Machovo číslo = 0,771. Výpočet teploty byl proveden 

podle rovnice (5). 

postup výpočtu:  T = 2, 4923 x 10-3 
223,732

0,7712  

   TK = 209, 865 K 

 

Do tabulky byla zapsána výsledná hodnota teploty v Kelvinech a pro získání teploty v °C 

byl vytvořen další sloupec, ve kterém byla převedena hodnota teploty z Kelvin na stupně 

Celsia, podle rovnice (4). 

 

 postup výpočtu: T = 209, 865 – 273, 15 

    TC = - 63, 285 °C 

 

Pro ověření správnosti výpočtu teploty by bylo ideální získat co největší počet letadel 

s meteorologickými informacemi o teplotě, a poté porovnat vypočítanou teplotu podle 

vzorce s teplotou získanou z BDS registru 4,4. Pokud by byla odchylka příliš velká, 

nemělo by smysl výpočet nadále používat.  
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9. Vyhodnocení postupu 

Pro znázornění časové náročnosti ověření metodického postupu zpracování dat ke 

kondenzačním stopám byla vytvořena časová osa, viz. Obrázek 25. V levém sloupci je 

označen počet dní (1 den = 8 hodin pracovní doby) a v pravém sloupci je vykonávaná činnost. 

Celkově proces vyhodnocení dat z jednoho dne trvá 11 pracovních dní (88 hodin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze 171 zpozorovaných kondenzačních stop se 22 rozplynulo do 60 sekund, takže byly 

zařazeny do kategorie krátkodobé, 9 stop bylo překryto oblačností, 64 stop bylo odváto mimo 

obraz a 76 stop bylo v kategorii dlouhodobé, to znamená, že se rozplynuly za dobu delší než 

60 sekund. Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií je znázorněno v Grafu 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45%
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5% 13%

Kategorie kondenzačních stop

dlouhodobá odváta mimo obraz překryta oblačností krátkodobá

3 dny
•Sledování kamerových záznamů a zaznamenání parametrů

1 den
•Flightradar24 spárování kondenzační stopy s letadlem

0,5 
dne

•Dekódování zpráv v programu MATLAB

1 den
•Filtrace dat v souboru pomocí ICAO adresy

1 den
•Sloučení souborů dle ICAO adresy

2 dny
•Filtrace polohy a výšky v dané oblasti

2 dny
•Výpočet průměrných rychlostí

0,5 
dne

•Výpočet teploty a tlaku

Graf 3. Zastoupení jednotlivých kategorií kondenzačních stop 

Obrázek 25. Časová osa procesu ověření metodického postupu 
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Údaje v tabulce nabývaly různých hodnot a na základě vzorku dat z jednoho dne není možné 

vypozorovat závislost mezi dostupnými informacemi z tabulky a kondenzačními stopami. 

Postup by však mohl být využít v budoucnu pro získání většího vzorku dat, který by byl pro 

statistické vyhodnocení významný. Ideální by v rámci výzkumu kondenzačních stop na Ústavu 

letecké dopravy ČVUT bylo získat data za celý kalendářní rok. 

Z důvodu vysoké časové náročnosti bych doporučila automatizaci procesu. Doporučuji snížit 

objemné množství kamerových záznamů odmazáním videí z doby, kdy byla vysoká oblačnost 

a contrailu nemohly být pozorovány. Po konzultaci s odborníkem z Katedry kybernetiky ČVUT 

FEL, by mohl být proces sledování kamerových záznamů zautomatizován v tom smyslu, že by 

se ukládaly jen záznamy, na kterých se objevil pohyb (nelze bohužel zajistit, aby bylo 

rozeznáno, zda se jednalo o letadlo nebo ptáka, který prolétl před kamerou), čímž by se 

ušetřilo nejen velké množství času při sledování, ale také by se zvětšila kapacita úložiště.  

Po vylepšení programu filtrace_ADSB_SSR by mělo dojít k automatickému spárování všech 

zpráv od dané ICAO adresy do jednoho souboru. Navrhuji upravit .csv soubor tak, aby byly 

rovnou vypočítány hodnoty, které jsou k výzkumu kondenzačních stop potřebné (např. 

automatický výpočet průměrných hodnot), automatizace oproti ručnímu hledání opět ušetří 

spoustu času. Následně by mohla být vytvořena databáze, do které se budou automaticky 

ukládat všechna naměřená data. Vznikne tak databáze kondenzačních stop, která bude 

vytvořena podle vzoru závěrečné tabulky kondenzačních stop.  

Pro získání přehledu o meteorologických informacích vyslaných letadly dne 3. dubna 2018, 

byly ze stejného vzorku přijatých zpráv, který byl použit při spárování s vytvořenými 

kondenzačními stopami, vyfiltrovány všechny meteorologické informace nezávisle na pozici 

letadla. Z jednoho dne bylo obdrženo více než 7 000 zpráv obsahující meteorologické 

informace, a některé obsahovaly nejen standardní údaje o rychlosti, směru větru a teplotě ale 

také informace o tlaku. Nabízí se proto možnost získání meteorologických dat i z letadel, která 

neprolétla přímo sledovanou oblastí v její blízkosti, a použití těchto údajů pro stanovení 

odpovídajících podmínek i pro letadla, která zanechala kondenzační stopu. Za účelem získání 

většího množství meteorologických dat by bylo možné rozšířit oblast pro vyslýchání 

meteorologických registrů. Jelikož se neustále mění atmosférické podmínky, je těžké stanovit 

pevnou oblast sběru meteorologických dat, tak aby byly zachovány stejné podmínky v rámci 

celé oblasti. 
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V přechodové vrstvě mezi stratosférou a troposférou, v tzv. tropopauze, téměř nedochází ke 

změně teploty, ale výška tropopauzy může v létě dosahovat až 13 km oproti zimě, kdy může 

dosahovat pouze do výšky 8 km. Navrhovaná oblast rozšíření by proto neměla překročit rádius 

50 km od Děčína (viz Obrázek 26.). 

 

 

 

 

Pro získání údajů o teplotě je možné využít i další možnosti, jako například využití členství 

„gold“ v aplikaci Flightradar24, které k letadlu poskytuje i informaci o teplotě, je-li dostupná. 

Další možností, jak získat teplotu je využití dekódovaných dat z BDS registrů, a vypočítání 

teploty na základě Machova čísla a TAS. Výpočtu teploty je věnována kapitola 7.3.1.2. 

  

Obrázek 26. Rozšířená oblast pro sběr dat [42] 
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Závěr 

V rámci diplomové práce byl vytvořen metodický postup pro spárování kondenzační stopy 

s letadlem, které ji vytvořilo, a s informacemi, které vyslalo. Celý postup byl ověřen, čímž byl 

splněn hlavní cíl diplomové práce. Vytvořený metodický postup zpracování dat ke 

kondenzačním stopám je v práci podrobně popsán a graficky zaznamenán pomocí algoritmu, 

který je uveden v Příloze A. 

V rámci sledování kamerových záznamů byly zpozorovány kondenzační stopy, ke kterým bylo 

následně přiřazeno letadlo a jeho ICAO adresa pomocí aplikace Flightradar24. Všechny 

kondenzační stopy i informace získané z Flightradar24 byly zaznamenány do tabulky. 

Dalším krokem bylo dekódování zpráv, které vyslala letadla na základě dotazu sekundárního 

radaru pracujícího v Módu S. Následně byly vybrány pouze zprávy od letadel, která se 

nacházela ve sledovaném prostoru v okolí Děčína. Dekódování vybraných zpráv bylo 

provedeno v prostředí programu MATLAB. Na základě ICAO adresy, která je obsažena 

v názvu každé zprávy mohly být přiřazeny dekódované informace k danému letadlu. Vznikla 

tak tabulka kondenzačních stop, která obsahuje veškeré dostupné informace o zpozorovaných 

kondenzačních stopách. Jelikož letadla nemají povinnost vysílat meteorologická data, podařilo 

se získat jen velmi malé množství těchto dat. Proto byly hodnoty teploty a statického tlaku 

dopočítány nepřímo, na základě dostupných informací.  

Celý tento proces byl ověřen na základě pozorování kamerových záznamů oblohy ze dne 3. 

dubna 2018, čímž byl získán vzorek 171 kondenzačních stop. Tento získaný vzorek nebyl 

dostatečně velký na zpozorování závislosti mezi dostupnými informacemi a kondenzační 

stopou. 

V závěru celého postupu je vyhodnocení dat a návrhy a doporučení k zvýšení efektivity celého 

procesu. Časová náročnost je opravdu vysoká, proto byla doporučena alespoň částečná 

automatizace pozorování kamerových záznamů a přidělování hodnot do tabulky z .csv 

souborů. Po vylepšení programu v MATLAB by mělo docházet k automatickému spojování 

všech zpráv od daného letadla do jednoho souboru, což také ušetří značné množství času a 

práce. Oblast sběru meteorologických informací by mohla být rozšířena, čímž by se získalo 

větší množství těchto informací, bez nutnosti manuálního dopočítávání. 
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Diplomová práce může být využita za účelem výzkumu kondenzačních stop a jejich vlivu na 

radiační bilanci Země na Ústavu letecké dopravy, ČVUT v Praze. Metodický postup by mohl 

být využit jako návod pro zpracování získaných dat, čímž by se zachovala jednotnost postupu. 

Na základě tabulky kondenzačních stop (Příloha B) by mohla být vytvořena databáze 

kondenzačních stop, které se ve sledované oblasti vyskytly během celého kalendářního roku. 

Informace obsažené v tabulce mohou představovat vzor informací, které je možné získat za 

účelem výzkumu kondenzačních stop.   
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